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Zižkcva 57, 587 33 jihla

KUJIP01HM8FP

SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst, 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

ID 003012.0034

ČI. 1
Smluvní strany

731,

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
bankovní spojení:

(dále jen „Kraj")

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800

Město Žďár nad Sázavou
se sídlem:
IČO:
zastoupená: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Příjemce”)

Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
00295841
Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou 
Komerční banka, a.s.
9005-424751/0100

Cl. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Slavnosti jeřabin 2021", blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„akce").

Cl. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy 
nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

Strana 1 (celkem 7)



2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce 40 000 Kč
Výše dotace v Kč 30 000 Kč
Výše dotace v % 75% z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 25% z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 10 000 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 
2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 
2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní 
částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 
této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace 
nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce 
dle ČI. 5 odst. 2.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné 
akce není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše 
poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. vést. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

Cl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, případně v závěrečné zprávě, a to nejpozději do 90-ti kalendářních 
dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8
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písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena v souladu s ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nej později do 26. září 2021.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2021.

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 8 písm. f) této 
smlouvy.

4) Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) alkohol a tabákové výrobky,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na zajištění publicity akce,
g) dotace a dary,
h) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na 

sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
i) náklady (výdaje) na pohoštění,
j) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, bankovní 

poplatky,...),
k) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce.

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) pronájem kulturních prostor;
b) dopravní náklady;
c) plakáty, pozvánky.

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
(výdaje) neuznatelné.

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2003 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění 
pozdějších předpisů.

Cl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména 

efektivnosti a hospodárnosti,
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c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 003012“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
,,DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad,

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu, nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2021 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této 
smlouvy,

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 10 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

Čl. 9
Struktura závěrečné zprávy

(1) Základní informace o akci
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní 
partneři akce, mediální partneři akce)

(2) Program akce
(3) Statistické údaje o akci

(zejména počet návštěvníků, počet novinářů, počet vstupenek, informace o předprodeji)
(4) Financování

a) Předpokládaný rozpočet akce
b) Skutečný rozpočet akce
c) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace, 

ze vstupného, věcné plnění)
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d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace).
e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,

(5) Doložení publicity dle čl. 11. odst. 2 této smlouvy
ajvyjádření k jednotlivým písmenům odst. 2 čl. 11 této smlouvy
b) přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy, 

tiskové konference atd.
c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina

(6) Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.

Čl. 10 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) této 
smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 10 této 
smlouvy.

Čl. 11 
Publicita

1) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v 
souladu s touto smlouvou použít.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu konání akce:
a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, billboardech, programech, 

vstupenkách a dalších materiálech souvisejících s akcí;
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 

u příležitosti akce;
c) v případě, že bude Příjemce kontaktován osobou uvedenou v čl. 14 bodu 2) této 

smlouvy je Příjemce povinen provést oficiální pozvání zástupců Kraje, zajistit volný 
vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje a umožnit úvodní slovo (zdravici) pro 
zástupce Kraje;

d) viditelné a prominentní umístění loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 6 ks 
reklamních plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u 
Kraje - kontaktní osoba: Martina Říhová, tel. 564 602 142, rihova.m@kr- 
vysocina.cz);

e) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si příjemce 
vyzvedne u Kraje);
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f) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje);

g) prezentace Kraje moderátorem akce;
h) v případě, že jsou realizovány reklamní spoty v rádiích, uvedení Kraje Vysočina jako 

partnera akce ve všech rozhlasových spotech souvisejících s akcí ve všech rádiích 
(znění vzkazu: „Akci podpořil Kraj Vysočina");

i) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz, příp. www.vysocinafandikulture.cz 
na internetových stránkách souvisejících s konáním akce;

j) propagace Kraje Vysočina na sociálních sítích a umístění aktivního odkazu nebo 
www.facebook.com/krajvysocina na příslušné stránce (profilu) související s konáním 
akce.

3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

4) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina 
nebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh 
podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

Čl. 12
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

Čl. 13
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 14
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, email: 
razl.o@kr-vysocina.cz

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 14 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.
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4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy.

6) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), splní Kraj.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
30. 7. 2020.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 9. 2. 
2021 usnesením č. 0005/01/2021/ZK.

V Jihlavě dne
1 5. 02, 2021

v dne

/
město žďár nad Sázavou
© „ _ Žižkova 227 /1

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31,."ASI'

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA 
hejtman kraje 

(za Kraj)

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města 

(za Příjemce)

h ’ "VSSCffl©
~ 3 3 Jihlava
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE
\ fiiJv- TÓŮ^/:

Podle § 10a odst. 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotaci poskytnout na základě žádostt-o^poskytntítí^dotace1 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost"), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze 
zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-lí 
žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační čisto osoby, bylo-ii přiděleno, 
nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, byío-li 
přiděleno,
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
d) dobu. v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomocí i Ihuty pro navráceni poskytnutých 
peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
e) odůvodnění žádosti,
ř) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý pódií, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných příloh žádostí,
h) den vyhotoveni žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou 
moc.

1. Základní informace

Název akce: SLAVNOSTI JEŘABIN 2021

Místo konání akce: náměstí Republiky, Stará radnice, Kaple sv. Barbory, 
Městské divadlo, Knihovna M, J. Sychry, Zámek 
Žďár, Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře, Farská humna, hotel Velíš

Termín konáni akce:
26.08.-19.09,2021

Webové stránky akce/projektu:
vwBw.jKjams.cz

Bližší popis akce:
Cílově publikum, dopad akce, tradice akce, 
doprovodný program akce resp. návaznost na 
jíně akce, výtěžek akce apod.

V roce 2021 proběhne ve Žďáře nad Sázavou již 27. 
ročník festivalu Slavnosti jeřabin. Začátek tehdy 
menši kulturní akce se datuje k roku 1994, kdy vznikl 
v našem městě spolek Jeřabina. Organizátoři se 
pokusili o nultý ročník, Z této ušlechtilé myšlenky 
postupem let vznikl největší kulturní festival ve 
městě. Je pořádán na sklonku léta, v typickém 
období pro Vysočinu, kdy dozrávají krásné barevné 
plody jeřabin.
Cílové publikum: program festivalu je sestaven tak, 
aby postihl široké věkové spektrum diváků. Pro děti 
budou připraveny pohádky, hry, soutěže a letní 
promítání. Pro mládež, střední i starší generaci 
budou pořádány divadelní a hudební představení a 
různé kulturní pořady. Ve výtvarné oblasti se 
představí Unie výtvarných umělců ČR.
Většina akcí je bez vstupného, Do doprovodného 
programu jsou zařazeny akce tradiční i nové,
V rámci konáni festivalu jsou instalovány reklamní 
tabule s logem Kraje Vysočina v prostorách, kde se 
akce konají. Taktéž bude logo uvedeno na 
pozvánkách, plakátech a propagačních materiálech 
festivalu. Na slavnostní zahájeni bude pozvána rada 
Kraje Vysočina.
Význam akce spočívá vtom, že bude osloveno co 
nejširši spektrum obyvatelstva a bude propagován 
celý region.

Účel, na který žadatel chce dotaci
použít:

Pronájmy kulturních prostor, dopravní náklady, 
propaqace.

Odůvodněni žádosti:
Popis výchozí situace, která vede k podání 
žádosti včetně informace o tom, zda žadatel 
žádal o prostředky na tuto akci v rámci 
grantových programů Fondu Vysočiny, jaké 
jiné dotační tituly byly využity (od Kraje 
Vysočina nebo i programů EU), zda žadatel 
žádal o finanční dotaci (pomoc) od města 
(obce) a pokud ano, v jaké výši, v případě, že 
nebylo požádáno, proč,

Svým rozměrem se festival Slavnosti jeřabin řadi k 
největší kulturní akci ve městě. Výtvarníky je 
obsazena malá í velká galerie na Staré radnici a 
kaple sv, Barbory, v kulturních prostorách probíhají 
divadelní a taneční představení, koncerty pro děti i 
dospělé a různá umělecká vystoupeni. Taktéž 
žďárské náměstí í areál zámku žije kulturním 
životem.
Akce je financována převážné z rozpočtu města 
Žďár nad Sázavou, Od roku 2011 je 
spolufinancována rovněž přímo z rozpočtu Kraje 
Vysočina.

Identifikace žadatele
Název subjektu dle registru 
ekonomických subjektů:

Město Zďár nad Sázavou

Sídlo: Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
Právní subjektivita žadatele:
(k žádosti přiložte kopií dokladu o právní 
subjektivitě žadatele)

Město

Bankovní ústav: KB a.s. pob. Žďár nad Sázavou
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Číslo bankovního účtu: 9005-424751/0100

Způsob vedení účetnictví (nehodící
se škrtněte)

1. Podvojné účetnictví
2, Daňové evidence

Plátce DPH: (ANO/NE> ANO (u této akce nelze uplatnit odpočet DPH)
Osoba oprávněná jednat jménem
společnosti:
(dle obchodního rejstřIKu)

Ing, Martin Mrkos, ACCA, starosta města

Kontaktní adresa:
(pokud se liší od sídla)
Telefon: 566 688 100, 739 477 703
Email: martin.mrkos@zdarns.cz, starosta@zdarns.cz

Seznam příloh:
(seznam všech dokladů, které jsou k žádosti 
přiloženy)

Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb,, o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů,
Čestné prohlášeni žadatele o podporu v režimu de 
minimis,
Zápis z ustavujícího zasedání ZM,
Výpis z registru ekonomických subjektů.

CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha výdaiů a příjmů

Výdaje Příjmy
Honoráře za vystoupení 123.000
Doprava 15.000
Plakáty, pozvánky 10.000
Plakátováni 10.000
Pronájem kulturních prostor 15.000
Dohody o provedeni práce 14.000
Ozvučení, osvětlení 8.000
Občerstvení 20.000
Ubytování 15.000 Rozpočet města 200:000
Materiál 10.000 Dotace Kraj Vysočina 40.000
Celkem 240.000 Celkem 240.000

2. Bližší informace o použití požadované dotace od Kraje Vysočina___________________
Konkretizace části akce, na kterou je dotace požadována Festival Slavnosti jeřabin tvořil 
celá řada pořadů. Dotace kraje Vysočina bude použita na úhradu pronájmů prostor, náklady I 
na dopravu a tisk pozvánek a plakátů. i

"i

Výčet NEUZNATELNYCH nákladů:
Výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za 
neuznatelně v případné smlouvě o poskytnutí dotace.

« mzdové náklady (výdaje) a ostatní 
osobni náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištění 
organizátora a jeho zaměstnanců

• náklady (výdaje) na pohoštění
• běžné provozní náklady (výdaje) (např,

telefonní služby, energie, poplatky za 
připojeni k síti, poštovné, balné, 
doprava, bankovní poplatky...... )

• náklady (výdaje) na nákup věci osobní 
potřeby, které nesouvisejí s realizací 
akce,

» úhrada úvěrů a půjček
• penále, pokuty
» náhrady škod a manka
» zálohové platby neuhrazené a 

nevyúčtované v době realizace akce
» náklady (výdaje) na právní spory
« náklady (výdaje) na publicitu
• daně, dotace a dary

Název aktivity (výdaje) výše výdaje
Výčet výdajů - nákladů, které budou zcela nebo 
částečně hrazeny z dotace od Kraje Vysočina.
2 celkového rozpočtu v bodě 1 této žádosti můžete 
vyčlenit jednu čí více položek uznatelných nákladů, a to 
v jejich plné výší. Tyto vyčleněně výdaje budou ve 
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako celkové 
náklady, které je nutné při vyúčtováni prokázat.

Pronájem kulturních prostor 15.000
Dopravní náklady 15.000
Plakáty, pozvánky 10.000

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina

1. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 40.000 Kč

2.
Celkové náklady (výdaje) na aktivitu(y), 
které bude žadatel hradit (zcela nebo 
částečné) z dotace od Kraje Vysočina

40.000 Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
100% z celkových nákladů na aktivity, 

které budete hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

4.

Podíl vlastních prostředků žadatele
na úhradě aktivít(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč
Vlastními prostředky žadatele jsou pro účely této 
žádosti myšleny jak vlastní zdroje žadatele, tak i 
ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, 
sporizonnau...

0 Kč

5.
Podíl vlastních prostředků žadatele
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v %

0% z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina

Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci akce (tj. řádek 4 a 5 
výše uvedené tabulky).
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Pokud skutečné náklady na realizaci části akce překročí celkovou předpokládanou 
výši nákladů (tj, řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku 
tohoto překročení z vlastních prostředků.
Pokud budou skutečné náklady na realizaci části akce nižší než základ pro stanovení 
dotace (řádek č. 2), schválený procentní podíl kraje (řádek č. 3) se nemění, tzn., že
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNÉ SNÍŽÍ.

3. Bližší Informace o akci_____________________________________________________
Cílové publikum {popište prosím, kolík osob akce osíoví/oslovíla v předchozích ročnícich, jaká je jejich 
struktura - např. děti, mládež, rodiny s dětmi, senioři, muži, ženy, široká veřejnost, minority, apod.)

Výstavy - 700 osob + 300 školy ( MŠ, ZŠ, SŠ)
Ostatní programy - 5000 diváků za dobu celého festivalu.
Kdo převzal nad akcí záštitu?: starosta města Žďár nad Sázavou Ing. Martin Mrkos 
Kteří významní hosté se akce zúčastnili v minulosti?: Ing. Dagmar Zvěřinová - senátorka, 
zástupci Kraje Vysočina, starostové okolních měst — Nové Město na Moravě, Bystřice n.P, 
Velké Meziříči, starostové z partnerského města zFlobecqu (Belgie), Cairanne (Francie), 
Schmólln (Německo),
Jaká média přislíbila mediální partnerství?: Žďárský zpravodaj, Žďárský deník

Dopad akce (akce má např. dopad iokátni, regionální, celostátní, mezinárodni apod.)

Festival je určen pro širokou veřejnost. Za dobu jeho konání se jej zúčastnilo tisíce lidí. 
Napomáhá k aktivnímu životu obyvatel města, ale i okolních obcí, kteří se účastni jednotlivých 
pořadů. Výstavy zhlédnou žáci a studenti ze základních a středních škol, některé výstavní 
prostory jsou otevřeny pouze ve festivalových dnech, což přispívá k turistickému ruchu ve 
městě. V rámci tvořivých dilem vznikne přehlídka dětské tvorby. Je též propagován na 
mezinárodní úrovni v partnerských městech Žďáru nadSázavou,
Jaká média (a jak) informovala o akci v minulosti?: Žďárský zpravodaj, MF Dnes, Deník - 
Cesty městy, turistický magazín TÍM, KAM - turistický magazín, kabelová televize Žďár nad 
Sázavou.

Tradice akce (jedná se o novou akci nebo o akci s mnohaletou tradicí, apod.?)

Jedná se o akci s mnohaletou tradicí, nultý ročník se konal v roce 1994, pak pravidelně každý 
rok.

Doprovodný program akce, resp. návaznost na jiné akce (pokud existuje)

Navazující na další program: Umění srozumitelné.

Propagace jména Kraje Vysočina ~ nabízená protihodnota (jaký specifický reklamní prostor pro 
propagaci Kraje Vysočina organizátoři nabízejí - např. na propagačních materiálech spojených s akcí, plakátech, 
pozvánkách, vstupenkách, reklamních plochách při samotné akci...) .......................... ........................................

.5

V rámci konání festivalu jsou instalovány reklamní tabule s logem Kraje Vysočina 
v prostorách, kde se akce konají. Taktéž bude logo uvedeno na pozvánkách, plakátech a 
propagačních materiálech festivalu. Na slavnostní zahájení bude pozvána rada Kraje 
Vysočina, Nedílnou součástí je i prezentace na sociálních sítích.
Význam akce spočívá v tom, že bude osloveno co nejširší spektrum obyvatelstva a bude 
propagován celý region.

Výtěžek akce (pokud se jedná o akci, která generuje zisk, jak je tento zisk použit?) 

Výtěžek z prodaných vstupenek spolupořadatelé použiji na částečnou úhradu honorářů.

Zde prosím uveďte jakékoii Vaše další poznámky nebo doplněni: ... ......................

V Žďáře nad Sázavou dne 30.07.2020

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
Žižkova 227/1 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PSĎ^8B131 „

razítko a pffďpís statutárního zástupce žadatele
(v případě jastoupení na základě plné moci je třeba 
plnou moc přiložit)

Žádost prosím odešlete zpět na adresu:
Mgr. Ondřej Rázl
Odděleni vnějších vztahů, Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
e-mail: razl.o@kr-wsodna.oz
tel.: 564 602 337, mobil: 724650270
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Městský úřad Žďár nad Sázavou

OuíCÍ-i CKOj.AÍYi, KU! : ,, *PG! h, A 1 -'A1, i -jiMAU

7::a . 277:9.59! ;A /; v- 5-.;A Ajoin ...*.,

Váš dopis Zíl:
Ze dne:

Naše č.j.: 371M/2020/MUZR Krajský úřad Kraje Vysočina
Vyteuie Hcsiková Mgr. Ondřej Rázl
™.: 566 688 133 ŽiŽkOVa 57
t5ma,l: dána hr8tkova@jd3ms.cz 587 33 Jihlava

Daním' 2?.0? 2030

Žádost

Vážený pane magistře, v příloze vám zasílám žádost o podporu akce Slavnosti jeřabin 2021 

S pozdravem

KRAI VYSOČINA ^

Došlo « M wvsn
dna: •'! 'iiíT £$&

P<;?y; .;>;ú

Cj.' Sofií saw

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
odbor školství, kultury, sportu 

a marketingu CD

Mgr. Petr Sedlák v.r.
vedoucí odboru školství, kultury, sportu a marketingu

KB Žďár nad Sázavou IČ: 00295841
t ú 323751^0100 D1Č:CZQ0295841

tel/ 566 688 153 e-mai!: tíana.hrslkova@ždsfns cz 
internet www.zdarns.cz

Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

1. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu - §10a, 
odst. 3, písm. 1) 1.
(na samostatném listě doloží obec doklad, ze kterého vyplývá, jak byl statutární zástupce žadatele 
zvolen/stanoven - např. doložením výpisu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce o zvolení 
starosty obce; doložením kopie ze zasedáni ustavujícího zastupitelstva obce, výpisem z registru 
osob, pokud je na výpise toto jméno starosty uvedeno apod.)

2. Identifikace osob s podílem v právnické osobě (v žadateli) podle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů -§10a, odst. 3, písm. f) 2.
Žadatel prohlašuje, že tato identifikace je pro něj irelevantní.

3. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. í) 3.
(např. obec uvede zastoupeni v organizacích, jako jsou svazek obci, místní akční skupina, 
zřizované školy, technické služby, bytové družstvo, obchodní společnosti apod.)
Pořadové

číslo IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý podíl Výše podílu 
v%

1 72052414 Active - středisko volného času, příspěvková organizace 100,00
2 00093050 Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou 100,00
3 72053682 Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou 100,00
4 25560778 M.O.S. s.r.o. 100,00
5 71QQ1565 Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 100,00
6 48899119 Poliklinika Žďár nad Sázavou 100,00
7 43379168 Sociální služby města Žďáru nad Sázavou 100,00
8 65759800 SPORTIS, příspěvková organizace 100,00
9 48897426 Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 100,00
10 48895229 Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 100,00

11 71196234 Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35,
příspěvková organizace 100,00

12 43380123 Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 100,00

13 72052422 Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou,
Doležalovo náměstí 4, příspěvková orqanizace 100,00

14 60749105 SATT a.s. 61,70
15 70963452 České dědictví UNESCO 8,34
16 43383513 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 4,10
17 70812853 Sdružení obcí Vysočiny 1,05
18 64259773 Lesní družstvo obcí 0,85
19 63113074 Svaz měst a obcí České republiky 0,04
20 27493245 Havlíčkův kraj, o.p.s. 0,01
21 04415868 Koruna Vysočiny, z.s. 0,01

v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

O zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. 
právnických osobách)

žadatel nemá přímý podíl v dalších

Jméno a podpis statutárního zástupce obce;
Ing. Martíi),MÍkos, ACCA 

starosta města Žďár nad Sázavou



Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Obchodní jméno i Jméno 
žadatele Město Žďár nad Sázavou

Sídlo / Adresa žadatele Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

IČO / Datum narození 002 95 841

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní obdob! používá

(^kalendářní rok.
□ hospodářský rok (začátek................................... konec.................................. ).

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu

Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou 
mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v 
jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat vice než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s 
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem hebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích 
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 
jednoho nebo vlče dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu' se zahrnují osobv 
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci 
(‘'registr osob”) v souladu se zákonem č, 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 
předpisů.____________________________________________^___________________________________________

Žadatel prohlašuje, že

SO není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
□ je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

Obchodní jméno podniku/Jméno a 
příjmení

Sídlo/Adresa IČO/Datum narození

1 Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně 6. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
' Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik"
z pohledu pravidel podpory de minimis vydané ÚOHS.

1

3. Žádáte! prohlašuje, že podnik (žádáte!) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

123 nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
□ vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků:
D nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

Výše uvedené 2měny spočívající ve spojeni či nabytí podniků

□ jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor maíého rozsahu.
□ nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor maíého rozsahu.

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

íH! nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
□ vznikl rozdělením níže Uvedeného podniku:

Obchodní jméno podniku Sídlo

a převzaí jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita5. Pcdniku (žadateli) 
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků

□ jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
□ nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

5. Žadatel níže svým podpisem

> potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;

> se zavazuje ktomu, že v případě .změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 
poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, 
které u néj nastaly;

> souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášeni ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni p. p., za účelem evidence podpor malého

" Víz § 62 zákona č. 125/2008 Sb-, o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.

® Viz § 243 zákona Č. 125/2008 Sb.
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se 

podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení 
(víz či. 3 odst. 9 nařízeni č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č, 875/2007).

2



rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahu v oblasti veřejné podpory 
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji správci 
a zpracovateli7, kterým je Kraj Vysočina pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to 
po ceiou dobu 10 let ode dne uděíení souhlasu, Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle 
zákona c. 101/2GQ0 Sb„ o ochraně osobních údajů.

Datum a místo podpisu
30.07.2020

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat Ing.. Marti aMrpIr'AGSA
žadatele

Razítko (pokud je 
součástí podpisu 
žadatele)

7 Správcem ie koordinační orgán ve smyslu zákona č, 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve zněni p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory 
de minimis Kraj Vysočina.

3

rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 
a o změně 2ákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas udělují správci 
a zpracovateli', kterým je Kraj Vysočina pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to 
po ceiou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Datum a místo podpisu 30.07.2020

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 
žadatele

Razítko (poKtid je 
součástí podpisu 
žadatele)

?OARNM3S«AVQU 
PSČJ91 31 

{§)

? Správcem Ie koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve zněni p. p.. zpracovatelem je poskytovatel podpory 
de minimis Kraj Vysočina.

3
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1 Zastupitelstvo města určuje ověřoval: zápisu z ustsvujícířso zasedáni: 
šr,g. Dagmar Zvěřinovou a ing. Racka Zissáka.

Hlasováni: Pro 27, pros: 0, ztírž. 0

2. Zastupitelstvo města určuje návrhovou komisi ve složení:
PhDr. Zdeněk'Kulhánek a fng. yisdímfr Novotný

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0

3. Zastupitelstvo města se usnáší, že voibs voleani komise bude probíhat 
veřejným hlasováním.

Hlasováni: Pro 27, proti 0, zdrz. 0

.Zastupitelstvo města volí volební komisi ve složeni:
Mgr. Tomáš Augusiýn, Ph. D.
Mfjr. Zdeněk Navrátil 
Mgr. Jaroslav Ptáček 
š/igr. Karel Herold 
SUigr. Zbyněk Vintr 
ing. Radek Zíesáit 
Bohem* Trávník 
Mgr. Luboš Streks

Hlasování: Pro 27, proíí 0, zdrž. G

4. Zastupitelstvo města stanoví v souíadu s § 84 odst 2 písm m) zákona 5. 
128/2000 $b. o obcích, vě snění pozdějších předpisů počet členů rsdy města 
na 9.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž, 0

5. Zastupitelstvo města stanoví v souladu s § 84 odst 2 písm. m) zákona č, 
123/2000 Sh. o obcích, ve snění pozdějších předpisů, počet mísiostarostů ha 
2 a ukládá radě města snížit počet zaměstnanců oddělení projektů s 
marketingu o jednoho zaměstnance.

Hlasování: Pro 11, přeli 11, zdrž. 5 
NESCHVÁLENO

Zastupitelstvo města stanoví v. souladu s § 84 odst 2 písm, m) zákona 
6.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet místostsrostů 
na 2.

Hlasování: Pro IS, pros 9, ztírž. 2

2Zápis ustavující zasedání 7M

o. 2 písm. k) zákone: č.
128/2000 Sb. o obcích,, ve znění pozdějších, předpisů, že pro výkon funkev 
stprosn/ a 2 místosíarnsiú budou členova zastupitelstva města dlouhodobě

ruaso-vaci. Hro 18, oreb 8, zarž 4

< - T;v.-:.o v:...... .;.ésm „o-;; -o ..;i k 64, cum p;y:u né nai-uma
P/b tu. n cs.V'c. m ..

uea vbvr.cm occ ;•■;•••: A usů orná ínp. marťim vlnmae. A CCA

v ospono o
'•CbCuCk: 8b o obdob -m zněni pozdějších předpisů, mislomaíosiou mssia 
bďen.; nud b-ánn ve-x

vor.; Mg< Ludmilu Repniokuvou počtem 16 masu 
Panu Ing. dosela Klementa pudlem 19 hlasů

9. Laotuoíleísivo města určuje v souladu s § 104 zákonu č. 126/2000 Sb. o 
obci ni"-, ve zněni pozdějších předpisu, pořadí mísíostarasm v zastupování

m* -'m, kdy starosta novyuonávé 
?unucj n ke rookupódepmouání právních předpisů takto:
1 Pan Ing, Josef Kísmeni 
2. Paní klér. Ludmila Řezníčková

Hlasování: Pro 20, proti 1. zdrž. 6

■oslům některé úkoly, a í.o
následovně:

Siarcmtov- mněni úkolů v samostatné působností, garanci a kemidmad činnosti 
v

projektového. domčnPiD & grantového tancování včetně modu EU 
nnančm kontroly a vdémiho auditu 
městské policie 
správy majetku města
strategického rozvoje města a územního plánování, včetně agendy 
rmsiuvruho ruchu a agendy Smart City 
organizační složky Technická správa budov 
mcanlnačnl složky Regionální muzeum

.myshrmámm úkolů v krizovém nzerm bezpečnostní; mdě obce. 
novemhové komisi a pózami ochrany z jiné potřebné pomoci kordsim 
mdy města 
sportu
příspěvkové organizace Polikliniku Zrfar nad Sázavou 
příspěvkové omenirsoe SPORTIS. příspěvková organizace

lpí:: ;umvií:í,n TUStdVi;; ?M



Mísíosíarosfee Mgr, Ludmile šezníčkové plnění úkolů v samostatné 
působnosti, garancí s koordinaci činností v oblastech:

♦ regionální s mezinárodni spolupráce
« komunálních siuíeb
* životního prostředí
* kuStury

zsbezpečeití organizační, metodické a jiné potřebné pomoci 
kontrolnimu výboru TM

♦ zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci
osadním výborům

“ příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefe Sychry, Žcfér naci 
Sázavou
příspěvkové organizace Kultura Žďár, příspěvková organizace 

» "příspěvkové organizace Základní umělecká škole Františka, Drtily, Žďár
nati Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace

MSsíosíarostov! Ing. Josefu Klementovi pinění úkolů v samostatné působnosti, 
garanci e koordinaci činnosti v oblastech;

• rozpočtu a finančního řízeni
» zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoc: 

finančnímu výboru ZU 
oblasti sociální

- oblasti školství
spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi 
příspěvkové organizace Sociáínl služby města Žďáru naci Sázavou 

» příspěvkové organizace Zákiadni škola Žďár natí Sázavou, 
Komenského 2

- příspěvkové organizace Základní škola Žďár rad Sázavou,
» Komenského 8
• příspěvkové organizace Zákiadni škola Žďár nad Sázavou,

Švermova 4
příspěvkové organizace Zákiadni škoia Žďár nad Sázavou,

• Palachové 2189/35
příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou, 
příspěvková Organizace

Hlasován:: Pro 22, proti 1, zdrž. 4

' 1. Zastupitelstvo rnšsta se usnáší, že bude o členech rady městě hlasovat veřejnou 
volbou.

Hlasováni: Fro 23, proti 0, zcírž. 4

Zápis ustavující zasedám' ZM

Zastupitelstvo města volí v souladu a § 84 octet. 2 plam. m) zákona 6. 128/2000 
Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným Stenem rady města:

Haní ivLJDr. Romanu Bělohlávkovou 

Pans PhDr. Zdeňka Kulhánka 

Pana MUDr. Jane Mokříše 

Pana Mgr. Zdeňka Navrátila 

Pana PaatíDr. Jaroslava Ptáčka 

Pana ing. Radka Zlesáka

Hlasování; Pro 18, proti 0, zdrž. 9

12. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odsi 2 písm, í) zákona 3. 128/2000 Sb. o 
obcích ve znění pozdějších předpisů, zřizuje finanční a kontrolní výbor a určuje, 
žs výbory finanční a kontrolní budou devitičtenné.

Hlasování: Pra 27, proti 0, zdrž. 0

Zastupitelstvo města bude o předsedech výborů finančního a kontrolního a o 
jejich členech hlasovat veřejnou volbou.

Hlasování: Pro 12, proti 5, zdrž. 10
NESCHVÁLENO

13. Zastupitelstvo rnšsta volí předsedou finančního výboru 
pana Mgr. Luboše Straku počtem hiasít 28.

14. Zastupitelstvo města volí členy finančního výboru:

Pana Radime “echnika počtem 27 hlasů 

Páni Renatu Smíškovou počtem 28 hlasů 

Pans Miroslava Stehno počtem 28 hlasů 

Pana ing. Mariina Petra počtem 26 hlasů 

Pana Mgr. Tomáše Augustýna počtem 27 hlasů 

Pana Ing. Tomáše Havlíka počtem 18 hlasů 

Pana Rostislava Dvořáka počtem 17 hlasů 

Pana Bohumila TrávnSka počtem 27 hlasů

5Zápis ustavující zasedání Zíví
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i S. Zastupitelstvo města volí předsedat kontrolního výboru Ir®. Vladimíra Novotného 
počtem 24 hlasů.

16. Zastupitelstvo města volí členy kontrolního výboru:

•Pani Ing. irersu Pechovou počtem 17 hlasů

Pana ing. Jaroslava KovaSku počtem 17 hlasů

Pana Jiřího gidmons počtem 23 hlasů

Pana Vita Fiíipenskébo počtem 20 hlasů

Pana ing. íVsimsíava Kellers počtem 26 hlasů

Pana ing. Petra Stočká počtem 28 hlasů

Pan® JUDr. Miloše Jirmana počtem 26 hlasů
Paní Ing. Zuzanu Šáhovou počtem 15 hlasů

Pans Michala Huberta Zrůsta, MSc., MBA počtem 20 hlasů

Zastupitelstvo města částečně revokuje usneseni, ža v souladu s § 84 očist. 2 
plant- ') zákona 8. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zřizuje 
finanční a kontrolní výbor a určuje, že výbory finanční e kontrolní budou 
dsvitifflenné s Em, že nově určuje počet členů finančního výboru na 9 členů a 
počat členů kontrolního výboru na 11 čtení*.

Hlasování: pro 24, proti 0, zdrž. 1

Zastupitelstvo města volí Stenám kontrolního výboru 
pana Miroslava Stehno ml počtem 16 hlasů',

17. Zastupitelstvo města stanoví v souladu s § 72, § 77 octet 3 pfem. a) a § 84 odst 2 
plstil- o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších pfadpfsú a 
nařízení vlády S. 316/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávních celků a jeho přílohou 2. 1, odměnu za výkon funkce 
neuvolněného člena zastupitelstva města měsíčně ve výši:

člen rady města 5.579,- KS
předseda výboru 3.286,- Kč
předseda komise 3.286,- Kč
člen výboru 2.733,- Kč
Sien komise 2.733,- Kč
čten zastupitelstva města 1.374,- Kč
přičemž odměna buds vyplácena jen zs nsjvyšší vykonávanou funkci. 
Odměna bude poskytována ode dne 2.11.2018 a v případě náhradníka ode 
dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož s® zúčastnil

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

Zápis ustavující, zasedání ZM
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