
Město Nové Město na Moravě

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

konaného dne 10.12.2018

Sportovní hala Nové Město na Moravě

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě je předkládán návrh na schválení podání žádosti o dotaci a 
schválení financování realizace stavby "Sportovní hala s lezeckou stěnou, Nové Město na Moravě" ve výši 72 453 
779,97 Kč s DPH a podání žádosti o dotaci  MŠMT, výzva V4 SPORT, program 133 530 Podpora materiálně 
technické základny sportu 2017 až 2024, podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - 
ÚSC, SK a TJ,  pro ÚSC nad 10 tis. obyvatel - obec, městská část, obvod statutárního města.

§ 84 odst. 4 zák. o obcích

I. Zastupitelstvo města souhlasí
s podáním žádosti o dotaci na projekt "SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ 
MĚSTO NA MORAVĚ" v rámci programu MŠMT,  výzva V4 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace 
v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho 
podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ.

II. Zastupitelstvo města souhlasí
s financováním akce ve  výši 72 453 779,97 Kč včetně DPH (tj. demolice stávajících objektů na 
předmětných parcelách a výstavba nové sportovní haly s lezeckou stěnou).

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová

Vyjádření: Odbor investic doporučuje ke schválení
Finančního odbor doporučuje ke schválení. Zahájení investiční akce je 
navrženo v návrhu rozpočtu k na rok 2019.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05
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Text důvodové zprávy: V termínu do 31.12.2018 bude městem na MŠMT předložena žádost o 
dotaci  - výzva V4 SPORT, program 133 530 Podpora materiálně 
technické základny sportu 2017 až 2024,  podprogram 133D 531 
Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ. Pro zdárné 
podání této žádosti o dotaci je třeba předložit:
- Usnesení zastupitelstva ÚSC, že souhlasí s podáním žádosti o dotaci
- Usnesení zastupitelstva ÚSC se závazkem k financování akce v 
požadované výši je nezbytnou součástí žádosti o dotaci.
Projekt na sportovní halu s lezeckou stěnou navazuje na v minulosti 
uskutečněnou anketu mezi obyvateli města i navazující jednání o obsahu 
vlastní stavby. Vlastní příprava akce byla zahájena v říjnu 2018, kdy byly 
započaty demoliční práce. V listopadu proběhlo výběrové řízení na 
následnou výstavbu Sportovní haly s tím, že začátkem prosince 2018 bylo 
zveřejněno rozhodnutí o oznámení výběru nejvhodnější nabídky 
(STAREDO s.r.o., nabídka ve výši 56 621 000,00 bez DPH). V případě 
uzavření smlouvy o dílo budou stavební práce zahájeny 03.04.2019.). Po 
uplynutý požadovaných zákonných lhůt ve vztahu na zákon o VZ 
bude podepsána s vítězným uchazečem smlouva o dílo.
Dle podmínek o dotaci jsou uznatelnými náklady přípravné a stavební 
práce, které budou profinancovány  v průběhu roku 2018 a 2019 
(nejdéle do 31.12.2019), s tím, že je možné výstavbu dokončit a 
zkolaudovat do 07/2019. Součástí žádosti o dotaci tedy bude demolice 
střediska (3 942 369,97 Kč s DPH) a poměrná část výstavby sportovní 
haly (30 250 000,- Kč s DPH) Předpokládaná celková částka dotace -  34 
192 369,97 Kč.
Demolice tělovýchovného střediska probíhá, vlastní ukončení demolice je 
dle uzavřené SoD v termínu do 1.4.2019.

Materiál obsahuje:

Materiál projednán:

Přizváni:
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