
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 11.11.2019

Žádost spolku SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. o poskytnutí individuální 
neinvestiční dotace

SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. (dále jen SK) požádal město o poskytnutí 
individuální neinvestiční dotace ve výši 400 tis. Kč na zajištění kvalitních podmínek pro přípravu a závodní 
činnost (celorepublikové i zahraniční starty) sportovců SPORTOVNÍHO KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 
z.s.  Žádost je evidovaná pod JID: MUNMNM/12470968/2019 ze dne 29.10.2019 včetně povinných příloh v 
souladu se zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (viz příloha materiálu) a je předkládána k 
rozhodnutí.
V případě, že bude rozhodnuto o nepodpoření žádosti, bude třeba v souladu se zák. č. 250/2000, Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, tuto skutečnost zdůvodnit.
SK využije prostředky z dotace na vícenáklady související se zajištěním tréninku a závodní činnosti sportovců SK, 
zejména pro aktivní sportovce do 18 let, ve skupinách skok na lyžích, severská kombinace, běh na lyžích a 
biatlon.

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

I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města poskytnout individuální neinvestiční dotaci ve výši ... tis. Kč spolku  SPORTOVNÍ 
KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. se sídlem Vlachovická 1200, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 433 
78 480 za účelem  zajištění kvalitních podmínek pro přípravu a závodní činnost (celorepublikové i 
zahraniční starty) sportovců SPORTOVNÍHO KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s, a za tímto účelem 
doporučuje schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální neinvestiční dotace 
uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a SPORTOVNÍM KLUBEM 
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. jako příjemcem dotace.

II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě 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: Vzhledem k tomu, že došly dvě žádosti o poskytnutí dotace se stejným 
zaměřením a k dispozici máme pouze částku ve výši 400 tis. Kč 
doporučuje odbor ŠKSV  radě města poskytnout žadateli dotaci ve výši 
355 tis. Kč tak, abychom vyhověli oběma žadatelům, tj. kromě SK NMNM 
i novoměstskému gymnáziu.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. (dále jen SK) požádal 
město o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 400 tis. Kč 
na zajištění kvalitních podmínek pro přípravu a závodní činnost 
(celorepublikové i zahraniční starty) sportovců SPORTOVNÍHO KLUBU 
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. . Žádost je evidovaná pod 
JID: MUNMNM/12470968/2019 ze dne 29.10.2019 včetně povinných 
příloh v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů  - 
viz příloha materiálu.
SK využije prostředky z dotace na vícenáklady související se zajištěním 
tréninku a závodní činnosti sportovců SK, zejména pro aktivní sportovce 
do 18 let, ve skupinách skok na lyžích, severská kombinace, běh na 
lyžích a biatlon.
Krytí dotace

Požadovaná individuální neinvestiční dotace by byla uhrazena z 
odvětví finanční operace, kde byla v rámci schvalování rozpočtu za 
tímto účelem vytvořena rezerva pro oblast sportu. V současné době 
je na rezervě pouze částka ve výši 400 tis. Kč.

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost SK NMNM (Neveřejná)

Materiál projednán: Finanční odbor

Přizváni:
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