
Dodatek č. 1

k Metodice dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě schválené 
usnesením přijatým pod bodem č. 9) programu Zastupitelstva města Nové Město na 
Moravě č. 18 konaném dne 19. 6. 2017.

Čl. I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění odst.  3. 4. Postup hodnocení žádostí  a poskytnutí
dotací čl. 3 Metodika postupu dotací a výzev Metodiky dotačních programů a výzev
města Nové Město na Moravě následovně:

3. 4. Postup hodnocení žádostí a poskytnutí dotací :

3.4.1. Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor ŠKSV
- administrativně zpracuje došlé žádosti a na základě kritérií pro hodnocení žádostí vyřadí
ty, které nesplňují stanovené podmínky.

3.4.2. Komise a osadní výbory
- posoudí, zda-li požadavek či projekt je vhodný k poskytnutí dotace a písemně okomentují
kritéria pro stanovení výše dotace. Jejich vyjádření bude předloženo na MěÚ Nové Město
na Moravě, odbor ŠKSV ve stanoveném termínu.

3.4.3. MěÚ Nové Město na Moravě, odbor ŠKSV
- v případě, že komise rady města a osadní výbory nebudou ustanoveny, či nebudou
vyvíjet svoji činnost, posoudí, zda-li požadavek či projekt je vhodný k poskytnutí
dotace a písemně okomentuje kritéria pro stanovení výše dotace MěÚ Nové Město
na Moravě, odbor ŠKSV

3.4.4. MěÚ Nové Město na Moravě, odbor ŠKSV
- odbor ŠKSV oboduje vyhodnocená kritéria  a stanoví pořadí žadatelů dle počtu
dosažených bodů a navrhne v návaznosti na to výši dotací

3.4.5. Rada města
- projedná všechny návrhy na poskytnutí dotací, případně je upraví a rozhodne
o poskytnutí částek do výše 50 tis. Kč (včetně) jednotlivým žadatelům poskytnutých
v jednom kalendářním roce.

3.4.6. Zastupitelstvo města
- rozhodne o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč jednotlivým žadatelům poskytnutých
v jednom kalendářním roce.

Čl. II.

1.  Další  články  Metodiky  dotačních  programů a  výzev  města  Nové Město  na Moravě
schválené  usnesením přijatým pod  bodem č.  9)  programu  Zastupitelstva  města  Nové
Město na Moravě č. 18 konaném dne 19. 6. 2017 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.



2. Dodatek č. 1 k Metodice dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě
nabývá účinnosti dnem schválení.

3. Dodatek č. 1 k Metodice byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Nové Město na
Moravě č. .. konaném dne 25. 6. 2018 usnesením přijatým pod bodem č. ….) programu.
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