
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
12. Rady města

konané dne 16.9.2019

Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - SFK Vrchovina z.s.

Město Nové Město na Moravě obdrželo žádost  o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na rok 2019 
od spolku SFK Vrchovina z.s. se sídlem Sportovní 1480, 59231 Nové Město na Moravě, na zajištění účasti 
družstev klubu v soutěžích FAČR (Fotbalová asociace ČR)  ve výši 720.000,- Kč. Žádost byla zaregistrovaná 
dne 27.06.2019 pod JID: MUNMNM/12456925/2019 a dopis ze dne 5.6.2019 pod JID 
MUNMNM/12452848/2019.
Na tento projekt již žadatel v rámci dotačního programu města "Mimořádné počiny 2019" pro rok 2019 
obdržel dotaci ve výši 340 000,- Kč.
Svoji individuální žádost na stejný projekt zdůvodňují tím, že klub má možnost v Novém Městě na Moravě užívat 
pouze jedno fotbalové hřiště s travnatým povrchem a to jim vzhledem k účasti A týmu mužů v MSFL (III. liga), 
kdy soutěž vyžaduje obvykle trénovat 4x týdně a klade vyšší nároky na dostupnost soupeřů, přináší zvýšené 
náklady na dopravu a na pronájmy tréninkových ploch, např. v Pohledci, Domaníně, ZR a pod..
V případě, že se rozhodne RM a následně ZM tuto individuální žádost nepodpořit, je třeba v souladu se zák. č. 
250/2000., Sb ve znění pozdějších předpisů, tuto skutečnost zdůvodnit.

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

I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města poskytnout individuální neinvestiční dotaci ve výši ... 000,-Kč spolku SFK Vrchovina 
z.s., se sídlem Sportovní 1480, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 66610371 na zajištění účasti družstev 
klubu v soutěžích FAČR (Fotbalové asociace ČR) , a za tím účelem doporučuje schválit uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této neinvestiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako 
poskytovatelem dotace a žadatelem jako příjemcem dotace.

II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení odvětví finanční operace a 
navýšení odvětví sport a zájmová činnost o částku .... tis. Kč.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda
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Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: Doporučujeme RM a následně ZM žadateli individuální 
neinvestiční dotaci poskytnout z neinvestiční rezervy na 
podporu sportu a tělovýchovy vedené na org. 200 - všeobecná pokladní 
správa.
Finanční krytí případné dotace je projednáno s odborem FIN.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Město Nové Město na Moravě obdrželo žádost  o poskytnutí 
individuální neinvestiční dotace na rok 2019 od spolku SFK Vrchovina z.s. 
se sídlem Sportovní 1480, 59231 Nové Město na Moravě, na zajištění 
účasti družstev klubu v soutěžích FAČR (Fotbalová asociace ČR)  ve 
výši 720.000,- Kč. Žádost byla zaregistrovaná dne 27.06.2019 pod 
JID: MUNMNM/12456925/2019 a dále město obdrželo v této záležitosti 
dopis ze dne 5.6.2019 pod JID MUNMNM/12452848/2019.
Na tento projekt již žadatel v rámci dotačního programu města 
"Mimořádné počiny 2019" pro rok 2019 obdržel dotaci ve výši 340 000,- 
Kč.
Svoji individuální žádost na stejný projekt zdůvodňují tím, že klub má 
možnost v Novém Městě na Moravě pro svoji činnost užívat pouze jedno 
fotbalové hřiště s travnatým povrchem, který je v majetku města, a to 
jim vzhledem k účasti A týmu mužů v MSFL (III. liga) přináší zvýšené 
náklady na dopravu a na pronájmy tréninkových ploch, např. v Pohledci, 
Domaníně, ZR a pod., protože tato soutěž vyžaduje trénovat cca 4x 
týdně a dále klade vyšší nároky na dostupnost soupeřů.

Finanční krytí neinvestiční dotace:
Na základě konzultace s FIN odborem města je možné případnou 
neinvestiční dotaci poskytnout z neinvestiční rezervy na podporu sportu a 
tělovýchovy vedené na org. 200 - všeobecná pokladní správa, jejíž 
výše tvoří v současné době částku 850 tis. Kč.

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost (Veřejná)

Materiál projednán: finanční odbor

Přizváni:
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