
Město Nové Město na Moravě

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

konaného dne 19.6.2017

Metodika dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě - návrh

V souladu s usnesením RM  ze dne 5.12.2016 Vám předkládáme ke schválení návrh nové Metodiky dotačních 
programů a výzev města Nové Město na Moravě a dále návrh na rozpis částek do jednotlivých programů a 
výzev na rok 2018 a harmonogramu předkládání a vyhodnocení žádostí o neinvetiční dotaci z výzev a dotačních 
programů města na rok 2018 ve dvou etapách.
Tvorbě nové Metodiky předcházela veřejná jednání komisí rady města, jejíž závěry byly vyhodnoceny na 
pracovním jednání s vedením města za účasti zástupců příslušných odborů MěÚ, s tím, že věcné a na tomto 
jednání odsouhlasené připomínky, a to nejenom komisí RM,  byly do Metodiky zapracovány a jsou v textu 
Metodiky označeny žlutě. Součástí Metodiky je úplné znění všech dotačních programů a výzev, formulář 
Závěrečné zprávy a znění veřejnoprávní smlouvy.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
novou Metodiku dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě dle příloh materiálu

II. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpis finančních prostředků pro jednotlivé dotační programy a výzvy na rok 2018 dle přílohy materiálu 
"Návrh objemu prostředků pro dotační programy a výzvy na rok 2018 ".

III. Zastupitelstvo města vyhlašuje
následné dotační programy a výzvy na rok 2018:

- Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, ochrany přírody a 
krajiny, volného času a malých spolků v oblasti sportu
- Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v sociální oblasti
- Výzva pro mimořádných počiny
- Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s členskou 
základnou 150 a více členů
- Novoměstská kultura
- Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme
- Zkvalitnění sportovišť
- Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci

IV. Zastupitelstvo města schvaluje
časový harmonogram předkládání a vyhodnocení žádostí o neinvetiční dotaci z výzev a dotačních 
programů města na rok 2018, a to ve dvou etapách dle přílohy materiálu.
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Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: RM projednala materiál na své 38. schůzi dne  22.5.2017 a v návaznosti 
na to  doporučuje  ke schválení předložený návrh nové Metodiky včetně 
všech příloh, návrh rozpisu finančních prostředků pro jednotlivé dotační 
programy a výzvy na rok 2018, vyhlášení dotačních programů a výzev na 
rok 2018 a návrh harmonogramu předkládání a vyhodnocení žádostí o 
neinvestiční dotaci z výzev a dotačních programů města na rok 2018, a 
to ve dvou etapách.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: V souladu s usnesením RM  ze dne 5.12.2016 Vám předkládáme ke 
schválení návrh  Metodiky dotačních programů a výzev města Nové 
Město na Moravě.
Tvorbě nové Metodiky předcházela veřejná jednání komisí rady města. 
Zápisy s připomínkami jsou uvedeny v příloze.
Dále byl návrh Metodiky záslán k připomínkám  právničce města Mgr. 
Koudelové, vedení města, kontrolnímu oddělení a finančnímu odboru 
města.
Všechny zaslané připomínky byly vyhodnoceny na společném jednání za 
účasti vedení města a zástupců příslušných odborů města. Věcné a 
odsouhlasené připomínky byly do Metodiky včetně příloh zapracovány 
a jsou v textu označeny žlutě.
Mimo jiné upozorňuji zejména na:
1) změnu přijímání žádostí ve dvou termínech (bod 3.3. Metodiky)
2)  změnu metody vyhodnocení došlých žádostí a projektů, zejména jiné 
úkoly pro komise a osadní výbory a pro odbor ŠKSV MěÚ ( bod 
3.4.  Metodiky)
3) změnu - stanovení závazného termínu pro podpis veřejnoprávní 
smlouvy, jinak schválená dotace zaniká ( bod. 3.6. Metodiky)
4) změnu vyúčtování poskytnutých dotací (bod 3.7. Metodiky)
5) doplnění do dotačních programů a výzev i oblast ochrany přírody a 
krajiny ( bod 4.4., odst a) Metodiky)
6) kofinancování projektů ze strany žadatele max. 30% ( sníženo 
ze 40%)
7) stanovení pořadí vyřizování smluv ( bod 6.1. Metodiky)
8) vypořádání se  s plátcovstvím DPH ( bod 6.5. Metodiky)
9) změna publicity ( bod 6.6. Metodiky)
10) změnu textu příloh - úplné znění dotačních programů a výzev, 
Závěrečná zpráva a veřejnoprávní smlouva
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Materiál obsahuje: Příloha - Nová Metodika (Veřejná)
Příloha - výzva mimořádné počiny (Veřejná)
Příloha - výzva sociální (Veřejná)
Příloha - výzva sport org. nad 150 členů (Veřejná)
Příloha - výzva pro malé nezisk. právní subjekty + příroda (Veřejná)
Příloha - dotační program kultura (Veřejná)
Příloha - dotační program soc. oblast (Veřejná)
Příloha - dotační program zkvalitnění sportovišť (Veřejná)
Příloha - dotační program sportujeme pro radost (Veřejná)
Příloha - Závěrečná zpráva o vyúčtování (Veřejná)
Příloha - Zápis - komise sociální (Veřejná)
Příloha - Zápis komise sportovní (Veřejná)
Příloha - Zápis komise kulturní (Veřejná)
Příloha - veřejnoprávní smlouva (Veřejná)
Příloha - Návrh objemu prostředků pro dotační programy a výzvy na 
rok2018 (Veřejná)
Příloha - Harmonogram předkládání a vyhodnocení žádostí o neinvetiční 
dotaci z výzev a dotačních programů města na rok 2018 (Veřejná)

Materiál projednán: komise RM, finanční odbor, právník města, kontrolní oddělení, vedení 
města, Rada města dne

Přizváni:
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