
Město Nové Město na Moravě

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

konaného dne 29.4.2019

Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - Bike Events s.r.o. Tišnov

Město Nové Město na Moravě obdrželo dne 29.3.2019 žádost zapsanou pod čj. MUNMNM/12443841/2019 
od společnosti Bike Events s.r.o. se sídlem Železné 32, 666 01 Tišnov, IČ: 26954397 o poskytnutí 
neinvestiční dotace ve výši 150 000,- Kč na náklady spojené s pořádáním Juniorské světové série 
horských kol 2019 ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě ve dnech 24. - 26.5.2019.
Žádost splňuje náležitosti stanovené dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších zákonů a je uvedena v příloze materiálu.
Individuální neinvestiční dotace je poskytovaná 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. 
Přestože postup při  posuzování a rozhodování o žádosti o poskytnutí dotace odpovídá samostatné působnosti 
územně samosprávného celku, ale pokud se však poskytovatel dotace rozhodne žadateli o poskytnutí 
dotace případně nevyhovět, musí podle § 10a odst.4 rozpočtových pravidel uvést důvod 
nevyhovění žádosti.
Žádost je předkládána zastupitelstvu města k projednání.

§ 85 písm.c) zákona o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 150 tis. Kč společnosti Bike Events s.r.o. se sídlem 
Železné 32, 666 01 Tišnov, IČ: 26954397 na náklady spojené s pořádáním Juniorské světové série 
horských kol 2019 ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě ve dnech 24. - 26.5.2019 a za tímto 
účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2  materiálu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2019 v částce 150 tis.Kč z 
odvětví finanční operace na odvětví sport a zájmová činnost.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová
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Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová

Vyjádření: - rada města projednala žádost společnosti Bike Events s.r.o. na své 7. 
schůzi dne 15.4.2019 a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí neinvestiční dotace této společnosti ve výši dle žádosti, tzn. 
150 tis. Kč
- ŠKSV, NKZ - doporučuje předložený návrh

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Odůvodnění žádosti:
Juniorská světová série horských kol je akcí, která se vrací po třech 
letech do Nového Města na Moravě jako souběžná akce Světového 
poháru MTB elitních kategorií.
Tyto závody jsou odrazovým můstkem pro všechny mladé závodníky v 
kategorii juniorů a juniorek a jsou skvělou příležitostí pro české juniory 
porovnat se se svými vrstevníky z celého světa.
Tato akce nese nemalé nároky, a to od poplatku Mezinárodní cyklistické 
federaci až po náklady na zdravotní zabezpečení a organizační činnost. 
Zvláště v juniorských kategoriích je velmi obtížné pokrýt tyto finanční 
náklady pouze ze soukromých finančních prostředků.
Těchto závodů se zúčastní cca 250 mladých závodníků z 30 států 
světa.

Bike Events s.r.o. žádal o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci 
vyhlášených dotačních výzev a programů města NMNM na rok 2019 ve 
výši 400 000,- Kč na náklady spojené s organizací Světového poháru 
horských kol 2019. Zastupitelstvo město schválilo dne 10.12.2018 na 
základě této žádosti dotaci ve výši 250 000,- Kč.

V roce 2017 byla poskytnuta neinvestiční dotace na pořádání Světového 
poháru horských kol 2018 v celkové  výši 200 000,- Kč.

Neinvestiční individuální dotace je poskytovaná ve smyslu NAŘÍZENÍ 
KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.
Aby bylo možné dotaci poskytnout, je nutné přijmout rozpočtové opatření 
spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2019 ve 
stanovené částce z odvětví finanční operace na odvětví sport a zájmová 
činnost.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 Žádost o dotaci Bike Events s.r.o. Tišnov (Veřejná)
Příloha - č. 2 Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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