
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

Poskytnutí daru Nadačnímu fondu

Město jako zakladatel Nadačního fondu nového Města na Moravě, se ve schváleném statutu fondu zavázalo k 
poskytnutí finančního daru 50 tis. Kč v průběhu druhého roku působení fondu. V současnosti je fond ve svém 
třetím roce působení a i pro letošní rok je navrhováno podpořit fond částkou 50 tis. Kč, která již je v rozpočtu 
města zapracována. Současně v říjnu skončila dražba nepotřebných obrazů přes internetový aukční portál. 
Město za prodané obrazy získalo celkem 40.900,- Kč. Tato částka je navrhována poskytnout jako dar 
Nadačnímu fondu.

§ 85 písm. b) zákona o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí daru ve výši 90.900 Kč Nadačnímu fondu Nového Města na Moravě, IČ: 05220041 a pověřuje 
starostu města k podpisu příslušné darovací smlouvy.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v navýšení kapitálových příjmů a současně provozních výdajů na odvětví 
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo o částku 40.900 Kč.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření:

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: 17. listopadu 2016 vznikl městem založený Nadační fond Nového Města 
na Moravě se základním nadačním jměním 100 tis. Kč, které složilo 
město jako jediný zakladatel. Dále se město ve statutu fondu zavázalo 
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podpořit v průběhu druhého roku fungování nadačního fondu darem ve 
výši 50 tis. Kč a úhradou provozních nákladů. Pro letošní rok je opět 
navrhováno poskytnout nadačnímu fondu dar ve výši 50 tis. Kč.

Městu byly v roce 2017 vráceny obrazy z příspěvkové organizace NKZ, 
které jí byly předány k hospodaření, a pro které již NKZ nenašla 
upotřebení. Rada města na své 44 schůzi pod bodem č. 6 programu 
rozhodla rozhodla o prodeji formou aukce s tím, že výdělek z podeje by 
mohl být darován nadačnímu fondu. V průběhu října letošního roku 
skončila aukce jednotlivých výtvarných děla a celkový příjem města činil 
40.900 Kč. Celá částka získaná prodejem 25 obrazů je navrhována 
darovat nadačnímu fondu města.

Materiál obsahuje: Příloha - Výroční zpráva NF za rok 2017 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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