
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 o změnu názvu projektu ve veřejnoprávní smlouvě (Dodatek č. 1) - Novocantus, z.s., 
NMNM

Zapsaný spolek Novocantus, z.s. se sídlem Wolkerova 1250, 59231 Nové Město na Moravě požádal město, jako 
poskytovatele dotace o změnu předmětu veřejnoprávní smlouvy registrované v registru smluv pod č. 
NMNMSML20190091 ze dne 27.2.2019 s tím, že chtěji změnit název projektu, na který obdržel spolek dotaci ve 
výši 50 tis. Kč. Podpořený projekt 1. ročník mezinárodního hudebního festivalu "Novoměstský 
Martinů" v Novém Městě na Moravě chtějí nahradit zněním:  1. ročník mezinárodního hudebního 
festivalu "Pódium NMNM" v Novém Městě na Moravě. Deklarují, že obsah a cíle již schváleného projektu 
zůstanou zachovány.
Žádost spolku je evidovaná se spisové službě radnice pod JID: NMNM/12447887/2019 ze dne 29.04.2019.

§ 85 písm. c) zák. o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené mezi městem 
jako poskytovatelem a spolkem Novocantus z.s. se sídlem Wolkerova 1250, 59231 Nové Město na Moravě, 
IČ: 05031109 jako žadatelem, jehož předmětem je změna názvu podpořeného projektu, kdy stávající 
název "1. ročník mezinárodního hudebního festivalu "Novoměstský Martinů" v Novém Městě na Moravě je 
nahrazen zněním  "1. ročník mezinárodního hudebního festivalu Pódium NMNM v Novém Městě na 
Moravě" s tím, že obsah a cíle schváleného projektu zůstanou zachovány.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: RM na své 9. schůzi dne 10.6.2019 doporučila předložený návrh.
ŠKSV - vzhledem k tomu, že kromě názvu nedojde ke změně obsahu a 
cíle projektu, doporučujeme žádosti spolku Novocantus.z.s. vyhovět.

Na vědomí:
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Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Zapsaný spolek Novocantus, z.s. se sídlem Wolkerova 1250, 59231 Nové 
Město na Moravě požádal město, jako poskytovatele dotace o změnu 
předmětu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
registrované v registru smluv pod č. NMNMSML20190091 ze dne 
27.2.2019 s tím, že chtěji změnit název projektu, na který obdržel 
spolek dotaci ve výši 50 tis. Kč. Znění podpořeného projektu - 1. ročník 
mezinárodního hudebního festivalu "Novoměstský Martinů" v 
Novém Městě na Moravě chtějí nahradit zněním - 1. ročník 
mezinárodního hudebního festivalu "Pódium NMNM" v Novém 
Městě na Moravě. Deklarují, že obsah a cíle schváleného projektu 
zůstanou zachovány.
Vzhledem k tomu, že kromě názvu nedojde ke změně obsahu a cíle 
projektu, doporučujeme žádosti spolku Novocantus.z.s. vyhovět. Z toho 
důvodu byl odborem ŠKSV zpracován Dodatek č. 1 k výše uvedené 
veřejnoprávní smlouvě, který je uveden v přiloze materiálu.

Materiál obsahuje: Příloha - Novocantus žádost (Veřejná)
Příloha - Dodatek č. 1 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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