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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

2. Z ast upi t el st va měst a
konaného dne 10. 12. 2018
Návrh na poskytnutí dotací z dotačních programů města na rok 2019
Na základě vypsaných dotačních programů a výzev na rok 2019 je zastupitelstvu města předkládán návrh na
poskytnutí neinvestičních dotací žadatelům z následných dotačních programů a výzev:
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 návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace

§ 85 písm.c) zákona o obcích
I. Zastupitelstvo města rozhoduje
v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
1. poskytnout neinvestiční dotace na rok 2019 jednotlivým žadatelům z dotačních programů a výzev města
dle přílohy č. 1 a přílohy č. 8:
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
2. schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze strany města jednotlivým
žadatelům dle vzorů smluv v příloze materiálu
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Michal Šmarda
starosta

Předkladatel:

Michal Šmarda

Schvalovatel:

Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel:

Mgr. Alena Lukášová

Vyjádření:

Rada města č. 2 na svém jednání dne 3.12.2018 projednala žádosti
podané v rámci vyhlášené výzvy dotačních programů a doporučila
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí neinvestičních dotací na
rok 2019 žadatelům z následných dotačních programů na rok 2019 dle
přílohy č. 1 a č. 8:
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 schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních
dotací ze strany města jednotlivým žadatelům dle vzorů smluv v příloze
materiálu
Návrh na poskytnutí dotací současně obsahuje i návrh na
přerozdělení schválené fin. částky v jednotlivých programech.
Navrhujeme navýšit dotační programy Mimořádné počiny a
Sportujeme pro radost, a to snížením stanovených částek z
dotačních programů Zkvalitnění sportovišť a Novoměstská
kultura (příloha č. 8).

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:

00:05

Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvo města vyhlásilo na svém zasedání dne 11.6.2018 dotační
programy a výzvy na rok 2019 a za tímto účelem schválilo i objem
finančních prostředků ve výši 4 210 tis. Kč (tabulka v příloze)
Postup hodnocení a návrh výše dotací
Vzhledem k tomu, že podávání žádostí a jejich hodnocení spadá do
období komunálních voleb, kdy stávající komise a výbory již nepracují a
nové nejsou ještě ustanoveny, probíhalo vyhodnocování dle upravené
Metodiky dotačních programů a výzev města (schváleno ZM dne
19.6.2018) - Dodatek č. 1, tzn., že úkony spojené s postupem hodnocení
žádostí o poskytnutí dotací přechází na odbor ŠKSV MěÚ NMNM. Odbor
ŠKSV posoudil, zda-li je požadavek či projekt vhodný k poskytnutí dotace
a na základě vyhodnocení dle kritérií obodoval jednotlivé žádosti a
navrhuje výši dotace.
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Ve stanoveném termínu 22.10. - 22.11.2018 přišlo 41 žádostí v
celkovém objemu 4 970 460,- Kč.
Požadavky jednotlivých žadatelů jsou uvedeny v příloze č. 1. Návrhy na
výši dotace jsou uvedeny v příloze č. 1 v tabulkách dle jednotlivých
dotačních programů. Návrhy na poskytnutí dotace vychází ze
stanovených kritérií a možností celkové částky schválené na dotační
programy a výzvy.
Návrhy na neposkytnutí dotace:
Většina žádostí splňovala stanovené podmínky, pouze v dotačním
programu Zkvalitnění sportovišť navrhujeme neposkytnout dotaci
těmto žadatelům:
RC Titáni - podali 2 žádosti (1x na zkvalitnění trávníku na rugby a 1x
údržbu trávníku na hřišti v Petrovicích)
Billiard Club - žádost na opravu kulečníkových stolů (plátno na stoly,
materiál ..)
SFK Vrchovina - žádost na rekonstrukci travnaté plochy fotbalového
stadionu
Sportovní klub NMNM - žádost na údržbu vozidel a techniky
a v dotačním programu Novoměstská kultura neposkytnout dotaci
Sboru dobrovolných hasičů Pohledec z důvodu nedostatku
finančních prostředků schválených v návrhu v 6/2018.
Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým žadatelům (příloha č. 1)
Odbor ŠKSV po projednání s vedením města navrhuje poskytnout dotace
žadatelům na rok 2019 v celkové výši 3 284 000,- Kč s tím, že
zůstává nerozděleno a ponechána k dispozici pro případné
potencionální žadatele částka ve výši 101 tis. Kč a rezerva ve výši
90 tis. Kč, tzn. celkem 191 tis. Kč.
Návrh na poskytnutí dotací současně obsahuje i návrh na
přerozdělení schválené fin. částky v jednotlivých programech.
Navrhujeme navýšit dotační programy Mimořádné počiny a
Sportujeme pro radost, a to snížením stanovených částek z
dotačních programů Zkvalitnění sportovišť a Novoměstská
kultura (příloha č. 8).
Individuální žádost o neinvestiční dotaci, kterou podala Diecézní
charita Brno, bude řešena samostatným materiálem předloženým ZM.
Navrhovaná finanční částka na poskytnutí dotace ve výši 70 tis. Kč
není zahrnuta v návrhu celkové výše 3 284 000,- Kč.

Materiál obsahuje:

Příloha - Příloha č. 1 návrh dotací žadatelům na rok 2019 (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 2 Hodnotící listy na podporu mimořádných počinů
(Veřejná)
Příloha - Příloha č. 3 oblast sportu u org. se 150 a více členy (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 4 Hodnotící listy sportujeme pro radost (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 5 Hodnotící listy v oblasti pomoc a podpora osobám v
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nepříznivé sociál. situaci (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 6 Hodnotící listy - zkvalitnění sportovišť (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 7 Hodnotící listy novoměstská kultura (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 8 Rozdělení fin. prostředků dle dotačních programů na
rok 2019 (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 9 vzory smluv (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 10 Stanovený objem prostředků pro dotační programy
a výzvy na rok 2019 (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni:
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