
Město Nové Město na Moravě

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

konaného dne 24.6.2019

Žádost pobočného spolku OREL jednota Nové Město na Mor. - poskytnutí investiční dotace

OREL jednota Nové Město na Moravě požádal město o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 4,7 mil. 
Kč na stavbu nového "Víceúčelového sportovního areálu OREL jednota Nové Město na Moravě na Soškové ulici v 
Novém Městě na Moravě - I. ETAPA". Dílčí žádost je evidovaná pod JID: MUNMNM/1245190/2019 ze dne 
27.05.2019 a dále komplexní žádost včetně povinných příloh v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů ze dne 29.5.2019 pod JID: NMNM/12452028/2019 - viz příloha materiálu.
Tuto problematiku projednala již RM na své schůzi dne 9. března 2015 a následně ZM na svém zasedání dne 
23.3.2015 pod bodem usnesení  9) v této věci rozhodlo takto:
"Zastupitelstvo města
- bere na vědomí žádost pobočného spolku OREL jednota Nové Město na Moravě ze dne 16.02.2015 a 
12.03.2015 o poskytnutí investiční dotace na výstavbu projektu "Víceúčelového sportovního areálu OREL 
jednota Nové Město na Moravě"
- vyjadřuje podporu při podání žádosti pobočného spolku OREL jednota Nové Město na Moravě o investiční 
dotaci na stavbu " Víceúčelového sportovního areálu OREL jednota Nové Město na Mor." na MŠMT a deklaruje 
připravenost  města pomoci pobočnému spolku OREL jednota Nové Město na Moravě při realizaci výstavby 
sportovního areálu tak, že na I. etapu výstavby sportovního areálu uvolní částku ve výši 1, 2 mil. Kč, a to za 
předpokladu, že se podaří pobočnému spolku získat na tuto akci dotaci ve výši 50% celkových nákladů, a částku 
ve výši 700 tis. Kč pro realizaci II. etapy výstavby, tj. vybudování venkovního víceúčelového hřiště s umělým 
povrchem a vybavením.
- schvaluje poskytnutí investiční dotace ve výši 1,9 mil. Kč pobočnému spolku OREL  jednota Nové Město na 
Moravě se sídlem Hájkova 403, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 488 95 920 dle stanovených podmínek  z 
neinvestiční rezervy rozpočtu města pro rok 2015" 
Vzhledem k tomu, že žádosti žadatele vyhovělo MŠMT až v letošním roce a v této věci ZM přijalo usnesení dne 
23.3.2015, doporučujeme RM a následně i ZM projekt podpořit z veřejných zdrojů.
RM projednala žádost na své schůzi dne 10.6.2019 s tím, že doporučuje žadateli poskytnout individuální 
investiční dotaci ve výši 2,5 mil. Kč s termínem čerpání v roce 2020.

§ 85 písm. c) zák. o obcích, zák. č. 250/2000 Sb.,

I. Zastupitelstvo města rozhoduje
poskytnout individuální investiční dotaci ve výši 2,5 mil. Kč pobočnému spolku OREL jednota Nové Město 
na Moravě se sídlem Hájkova 403, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 488 95 920 za účelem realizace I. 
etapy víceúčelového sportovního areálu na Soškové ulici v Novém Městě na Moravě (výstavba budovy) dle 
příloh č. 1. a 2. materiálu s termínem čerpání v roce 2020, a za tímto účelem schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální investiční dotace uzavřené mezi městem Nové Město 
na Moravě jako poskytovatelem dotace a žadatelem jako příjemcem dotace.
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Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: RM projednala žádost na své schůzi č. 9 dne 10.6.2019 s tím, že 
doporučuje žadateli poskytnout individuální investiční dotaci ve 
výši 2,5 mil. Kč s tím, že tato dotace by byla čerpána až v roce 
2020.
RM současně na své schůzi č. 9 dne 10.6.2019 uložila starostovi 
jednat se žadatelem o podmínkách využití víceúčelového 
sportovního areálu na Soškově ulici.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Historická geneze - rok 2015
Záměrem ORLA jednoty Nové Město na Mor. je vybudování 
nového  víceúčelového sportovního areálu  na Soškové ulici v Novém 
Městě na Moravě. Celkové náklady na realizaci výstavby areálu byly v 
roce 2015 ve výši 14,8 mil. Kč. Pro financování těchto nákladů podala 
jednota žádost o dotaci na MŠMT, která by pokryla 50 % celkových 
nákladů, tj 7,4 mil. Kč.
Z vlastních zdrojů pobočný spolek OREL jednota uvolnil částku ve výši 
4,4 mil. Kč. Jednalo se o část finančních prostředků, které 
jednota obdržela za prodej areálu novoměstského kina, které koupilo 
město za 7 mil. Kč. Nákup kina schválilo ZM Nové Město na Moravě na 
svém XIX. zasedání konaném dne 16.12.2008.
O zbývající částku ve výši 3 mil. Kč požádala jednota město.
Tuto problematiku poté projednala RM na své schůzi dne 9. března 2015 
a následně ZM na svém zasedání dne 23.3.2015 pod bodem usnesení č. 
9) v této věci rozhodlo následně :
Zastupitelstvo města
- bere na vědomí žádost pobočného spolku OREL jednota Nové Město na 
Moravě ze dne 16.02.2015 a 12.03.2015 o poskytnutí investiční dotace 
na výstavbu projektu "Víceúčelového sportovního areálu OREL jednota 
Nové Město na Moravě"
- vyjadřuje podporu při podání žádosti pobočného spolku OREL jednota 
Nové Město na Moravě o investiční dotaci na stavbu " Víceúčelového 
sportovního areálu OREL jednota Nové Město na Mor." na MŠMT a 
deklaruje připravenost  města pomoci pobočnému spolku OREL jednota 
Nové Město na Moravě při realizaci výstavby sportovního areálu tak, že 
na I. etapu výstavby sportovního areálu uvolní částku ve výši 1, 2 mil. 
Kč, a to za předpokladu, že se podaří pobočnému spolku získat na tuto 
akci dotaci ve výši 50% celkových nákladů, a částku ve výši 700 tis. Kč 
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pro realizaci II. etapy výstavby, tj. vybudování venkovního víceúčelového 
hřiště s umělým povrchem a vybavením.
- schvaluje poskytnutí investiční dotace ve výši 1,9 mil. Kč pobočnému 
spolku OREL  jednota Nové Město na Moravě se sídlem Hájkova 403, 
59231 Nové Město v roce 2015 a doporučujeme ji vykrýt z neinvestiční 
rezervy města.

Současnost -  rok 2019
Žádosti pobočného spolku OREL jednota Nové Město na Moravě  
vyhovělo MŠMT až v letošním roce, kdy jim přislíbilo poskytnout na 
výstavbu budovy ve víceúčelovém sportovním areálu v Novém Městě na 
Moravě dotaci ve výši 5 539 tis. Kč, což je 42% z celkových nákladů. Na 
základě nové soutěže tvoří celkové náklady na výstavbu budovy v 
areálu částku 13 275 tis. Kč s tím, že pobočný spolek z vlastních zdrojů 
zafinancuje tuto svoji zamýšlenou investici plánovanou částkou 3036 tis. 
Kč (23%) a zbývající částku ve výši 4700 tis.Kč (35%) požaduje vykrýt 
od města. Čerpání schválené dotace od města žadatel požaduje až v roce 
2020.
Vzhledem k tomu, že v této věci již ZM přijalo usnesení dne 23.3.2015, 
doporučujeme RM a následně i ZM projekt podpořit z veřejných zdrojů ve 
výši, která byla již schválena, i když dotace z MŠMT neodpovídá 50 %, 
ale pouze 42% celkových nákladů.

V případě poskytnutí investiční dotace by bylo vhodné zvážit poskytnutí 
investiční dotace již např. s do smlouvy zapracovanou 
podmínkou možnosti využití vybudovaného areálu např. pro veřejnost, 
pro děti, mládež, příspěvkové organizace města, ať již zdarma nebo za 
předem dohodnutých podmínek. Mohlo by se jednat o určitou formu 
"předplaceného nájemného", která se osvědčila např. u podpory 
výstavby tělocvičen gymnázia, kdy si město s poskytnutím fin. podpory 
stanovilo podmínku, využívat takto vybudované tělocvičny pro výuku 
žáků základních škol po dobu vyčerpání dotace zdarma. 

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 2 Víceúčelový areál - prezentace (Veřejná)
Příloha - příloha č.3 Dílčí žádost (Veřejná)
Příloha - Příloha č.1 Komplexní žádost (Veřejná)

Materiál projednán: RM dne 10.6.2019

Přizváni:
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