
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

Žádosti o dotaci COOP

Prodejny potravin ve Slavkovicích a v Maršovicích jsou dle provozovatele ztrátové a jejich provozovatel COOP 
Družstvo Velké Meziříčí, přichází s tím, že jejich další provoz je pro něj nerentabilní a z důvodu zachování 
obchodní obslužnosti žádá pokrýt ztráty, které obě provozovny v roce 2018 generovaly. V prodejně ve 
Slavkovicích se jednalo o ztrátu ve výši 23 908,39 Kč v Maršovicích o ztrátu ve výši 38 586,96 Kč. Uvedené 
žádosti jsou společně se stanovisky OV místních částí předkládány k projednání.

§10a zákona 250/2000 Sb. v platném znění

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace COOP Družstvo Velké Meziříčí ve výši 23 908,39 Kč na pokrytí ztráty prodejny v MČ 
Slavkovice a uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí dotace.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace COOP Družstvo Velké Meziříčí ve výši 38 586,96 Kč na pokrytí ztráty prodejny v MČ 
Maršovice a uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí dotace.

III. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající v navýšení odvětví bydlení komunální služby, územní rozvoj a snížení 
odvětví finanční operace v částce 62 495,35 Kč.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: - RM na své 7. schůzi 15.04.2019 nedoporučila materiál ke 
schválení
- Osadní výbor(OV) Maršovic nedoporučuje poskytnutí dotace 
(viz. příloha stanovisko OV Maršovice)

Page 1 of 2Návrh usnesení ZM 29.4.2019

17.04.2019https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk



- OV Slavkovic nedoporučuje poskytnutí dotace ( zdůvodnění je 
uvedeno v příloze stanovisko OV Slavkovice)
- FIN nedoporučuje dokrývání ztrát, vzniklých z jeho podnikatelské 
činnosti, žádnému privátnímu podnikatelskému subjektu

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: COOP Družstvo Velké Meziříčí hromadným dopisem oslovilo obce, ve 
kterých provozují ztrátové prodejny s žádostí o dokrytí generované 
ztráty. Protože, se tato problematika týká místních části, bylo požádáno o 
stanovisko osadních výborů, které je přiloženo v příloze. OV Maršovice 
nedoporučuje poskytnutí dotace. OV Slavkovice nedoporučuje poskytnutí 
dotace zejména z toho důvodu, že se jedná o jediný ztrátový rok za 4 
předchozí roky. Další důvody jsou uvedeny ve stanovisku OV Slavkovice, 
který je přílohou tohoto materiálu.
V roce 2018 přicházel COOP s obdobnou žádostí i v MČ Petrovice. Po 
tom, co byla schválena dotace ve výši 35% místo požadovaných 100% 
vygenerované ztráty prodejny, přijetí dotace odmítl a provoz prodejny 
ukončil.
Na podporu prodejen v malých obcích Kraj Vysočina vyhlásil dotační 
program. Žadatelem může být obec s počtem obyvatel do 5 tisíc. Město 
tedy nemá možnost obdržet dotaci z tohoto dotačního programu.

Materiál obsahuje: Příloha - zadost COOP (Veřejná)
Příloha - stanovisko OV Maršovice (Veřejná)
Příloha - stanovisko OV Slavkovice (Veřejná)

Materiál projednán: OV Maršovice
OV Slavkovice
finančním výborem

Přizváni:
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