
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
12. Zastupi te lstva města

konaného dne 26.9.2016

Návrh rozpočtu pro dotační programy a výzvy na rok 2017

V návaznosti na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů jsme připravili  na podporu aktivit a projektů neziskových organizací v oblasti kultury, 
sportu, volného času a v sociální oblasti nové dotační programy a výzvy na rok 2017, které projednala a 
schválila RM na své 28. schůzi dne 12.9.2016.
Za účelem naplnění těchto dotačních projektů a výzev předkládáme ke schválení návrh rozpočtu pro dotační 
programy a výzvy na rok 2017.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
celkový objem finančních prostředků pro dotační programy a výzvy na rok 2017 a to ve výši 3 600 tis. 
Kč včetně návrhu rozpisu tohoto celkového objemu finančních prostředků pro dotační programy a výzvy 
na rok 2017 dle přílohy.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: Předložená problematika byla projednána a doporučena ZM na 28.schůzi 
RM konané dne 12.9.2016.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Dotační programy a výzvy města na rok 2017 nahradí plně 
program grantů a příspěvků města z uplynulých let. Nová terminologie 
vyplývá z již zmíněné novely zákona č. 250/2000 Sb.,v platném 
znění. Tento zákon s sebou přinesl i řadu změn v koncipování programu 
a výzev, specifikaci, přílohy jednotlivých žádostí a pod. Mění se také 
systém vyhodnocení došlých žádostí, který je založený na stanovení 
hodnotících kritérií.
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Vzhledem k tomu, že v současné době ještě nebyl schválen v ZM 
rozpočet města na rok 2017, a tím i objem finančních prostředků pro 
výzvy a dotační programy na rok 2017, předkládáme Vám k projednání 
návrh  celkového objemu a rozpisu finančních prostředků pro dotační 
programy a výzvy na rok 2017, který projednala a doporučila RM na 
své schůzi dne 12.9.2016 s tím, že navržený celkový objem prostředků je 
ve výši 3,6 mil. Kč .
Doporučujeme ZM schválit předložený návrh celkového objemu 
a rozpisu částek pro dotační programy a výzvy na rok 2017.

Materiál obsahuje: Příloha - Návrh na objem a rozpis fin. prostředků pro dotační programy a 
výzvy na rok 2017 (Veřejná)

Materiál projednán: finanční odbor
jednotlivé komise RM
osadní výbory ZM
vedení města

Přizváni:
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