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Mě s to N o v é Mě s to n a Mo r a v ě

N Á V R H

U S N E S E N Í

21. Z ast upi t el st va měst a
konaného dne 11. 12. 2017
Návrh na poskytnutí dotací z dotačních programů města na rok 2018
Na základě vypsaných dotačních programů a výzev na rok 2018 Vám předkládáme k rozhodnutí návrh
na poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2018 žadatelům z následných dotačních programů:
a) Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme
b) Zkvalitnění sportovišť
c) Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci
d) Novoměstská kultura
e) Výzva na podporu neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s členskou základnou 150 a
více členů
f) Výzva pro mimořádné počiny
a za tímto účelem návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.

§ 85 písm. c) zák. o obcích
I. Zastupitelstvo města rozhoduje
v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění:
I. poskytnout neinvestiční dotace na rok 2018 jednotlivým žadatelům z dotačních programů a výzev
města:
a) Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme dle přílohy
b) Zkvalitnění sportovišť dle přílohy
c) Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci dle přílohy
d) Novoměstská kultura dle přílohy
e) Výzva na podporu neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s členskou základnou
150 a více členů dle přílohy
f) Výzva pro mimořádné počiny dle přílohy
II. schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze strany města jednotlivým
žadatelům dle příloh materiálu
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Schvalovatel:
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Zpracovatel:

PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření:

RM č. 47 doporučila ZM rozhodnout o poskytnutí neinvestičních dotací na
rok 2018 žadatelům z následných dotačních programů města na rok
2018:
- Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme dle přílohy
- Zkvalitnění sportovišť dle přílohy
- Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci dle přílohy
- Novoměstská kultura dle přílohy
- Výzva na podporu neziskových právnických osob v oblasti sportu a
tělovýchovy s členskou základnou 150 a více členů dle přílohy
- Výzva pro mimořádné počiny dle přílohy
a za tímto účelem schválit návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:

00:05

Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvo města vyhlásilo na svém zasedání dne 19.06.2017 dotační
programy a výzvy na rok 2018 se schváleným harmonogramem plnění a
návrhem celkového objemu finančních prostředků na rok 2018
včetně rozdělení částek pro jednotlivé oblasti a místní části.
Vzhledem k tomu, že byla schválena i nová metodika, bylo v letošním
roce postupováno při hodnocení a stanovení návrhu jednotlivých dotací i
v souladu s touto novou metodikou.
Postup hodnocení a návrh výše dotací
Ve stanoveném termínu přišlo 36 žádostí v celkovém objemu
požadavků 3 758 910 Kč.
Došlé žádosti administrativně zpracoval a zkontroloval odbor ŠKSV s tím,
že čtyři žádosti nesplnily požadované náležitosti. Žádosti, které splnily
veškeré podmínky, byly předloženy jednotlivým komisím k posouzení.
Komentář k návrhu dotací žadatelům jednotlivých dotačních
programech:

Pomoc a podpora osobám v tíživé životní situaci
Komise hodnotila žadatele v souladu s novou metodikou podle
schválených kritérií a v návaznosti na to stanovila jejich procentuální
naplněnost.Takto byly hodnotící listy předloženy na odbor ŠKSV, kde byla
výše dotace vypočítána jednotným postupem a to na základě
procentuální naplněnosti výše dotace.

Novoměstská kultura
Komise hodnotila žadatele v souladu s novou metodikou podle
schválených kritérií a v návaznosti na to stanovila jejich procentuální
naplněnost.Takto byly hodnotící listy předloženy na odbor ŠKSV, kde byla
výše dotace vypočítána jednotným postupem, a to na základě
procentuální naplněnosti výše dotace. Takto vypočítané dotace byly v
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souladu s novou metodikou upraveny RM a v této verzi jsou doporučeny
k poskytnutí.

Zkvalitnění sportovišť
Komise hodnotila žadatele v souladu s novou metodikou podle
schválených kritérií a v návaznosti na to stanovila jejich procentuální
naplněnost.Takto byly hodnotící listy předloženy na odbor ŠKSV, kde byla
výše dotace vypočítána jednotným postupem a to na základě
procentuální naplněnosti výše dotace.

Výzva na podporu neziskových právnických osob v oblasti
sportu a tělovýchovy s členskou základnou 150 a více členů
Výše dotací u této výzvy je vypočítána dle stanovené částky na člena
spolku, tj. stanovení částek na člena - u dětí do 15 let 1250 Kč, u
mládeže do 19 let 750 Kč a u dospělých od 20 let 300 Kč. Oproti
předešlým letům mohla být opět navýšena částka na dospělého člena ze 150 na 300 Kč.

Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme
Jedná se o návrh Komise pro mládež, sport a volný čas, kdy Komise
doporučuje Radě města stanovit rozpis částek dle výsledků
procentuálního hodnocení stanovených kritérií u těch žadatelů, jež splňují
všechny náležitosti, a zároveň nedoporučuje poskytnout dotaci spolku SH
ČMS - Okrsek Nové Město na Moravě s tím, že organizace nepředložila
jasné spolufinancování projektu od jednotlivých členů okrsku - obcí, a tím
ohrozila samotnou připravenost a realizovatelnost projektu.

Výzva pro mimořádné počiny
Po projednání návrhů dotací z tohoto dotačního programu v radě města,
byly nastaveny priority města a v návaznosti na to bylo přehodnoceno
naplnění stanovených kritérií programu předložené komisemi s tím, že
navrhujeme ponechat v tomto programu k dispozici i volné finanční
prostředky pro avizované potenciální žadatele (horská kola, horolezec
Jaroš).

.
Materiál obsahuje:

Příloha - Zápis Komise pro mládež, sport a volný čas + hodnotící listy
(Veřejná)
Příloha - Zápis z kult. komise (Veřejná)
Příloha - Kultura - hodnotící listy (Veřejná)
Příloha - mimořádní počiny kultura - hodnotící list (Veřejná)
Příloha - Zápis ze soc. komise + hodnotící listy (Veřejná)
Příloha - veřejnoprávní smlouva (Veřejná)
Příloha - sport - rozpis částek žadatelům dle člen. základny - org. nad
150 čl. (Veřejná)
Příloha - Návrh dotací žadatelům na rok 2018 (Veřejná)
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Komise sociální
Komise kulturní a společenská
Komise pro mládež, sport a volný čas
vedení města
RM č. 47

Přizváni:
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