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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
8. Zastupitelstva města

konaného dne 25.77.2019

Žádost s,olku SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ zs. o Doskytnutí 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 ]ID: 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. Zastupitelstvo města rozhoduje
poskytnout individuální neinvestiční dotaci ve výši 300 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 zs, a za tímto účelem schvaluje 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. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení odvětví finanční operace a navýšení odvětví sport a zájmová

činnost o částku 300 tis. Kč.

Michal Šmarda

starosta

Předkladatel: Michal Šmarda
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Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zprďcovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: Rada města na své 16. schůzí doporučila poskytnout žadateli - SK NMNM

dotací ve výši 300 tis. Kč.

ŠKSV - vzhledem k tornu, že na rezervě je pouze 355 tis. Kč je možné

poskytnout dotaci max. do uvedené výše.

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 zs. . 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 355 tis. Kč.

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost SK NMNM (Neveřejná)

Materiál projednán: Finanční odbor

Rada města dne 11.11.2019

Přizváni:
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Počet UstŮl

Město Nové Město na Moravě

Žádost o poskytnutí individuální dotace

Investiční

Identifikace_žadatele:

A) Fyzická osoba:

Jméno a příímení, titul:
Datum narození/IČ:

Adresa bydliště/sídlo:

Registrace:

Kontakt — č.telefonu

E-maíl:

Plátce DPH (označte): ANO NE

B) Právnická osoba

Název: SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ zs.

Sídlo:

Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě

lČ: 43378480

Registrace: L 1698 vedená u Kraského soudu v Brně

Právní forma: Spoiek

Telefon 734 795 582
Kontakt (č.telefonu, e-mail): Email: skricka@vysocina-arena.cz

Plátce DPH (označte): ANO

Statutární zástupce:

Jméno a příjmení, titul: Mr.DagmarH ornádková

Funkce: I. místopředseda

Kontakt—č.telefonu: 777 151 490

E-mail: daqu.h(seznam.cz
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Listl

Bankovní spojení žadatele:

bank:.

Celkové náklady (v tis. KČ): [o .

astnÍe!j__1O

Jdroje uvee jk fv

Výše doce tis. K);

Zajištěni kvalitních podmínek pro přípravu a závodní činnost
(celorepublikové zahraniční starty) sportovců SPORTOVNIHO
KLUBU NOVE MESTO NA MORAVE zs.

Účel použiti:

Stanovení doby realizace:
.

1. ledna2OJ9-31. prosince20l9

Odůvodnění žádosti:
Finanční prostředky dotace budou využity na vícenáklady související se zajištěním tréninku a závodní
činnosti sportovců Sportovního klubu Nové Město na Moravě ve skupinách skok na lyžích, severská
kombinace, běh na lyžích a biatlon. Sportovní klub sdružuje ve zmíněných sportech 176 sportovců.
jímž z dotačních prostředků a vlastních zdrojů přispívá na kvalitní přípravu a účast na sportovních
akcích. Některé skupiny (skok a severská kombinace) musejí od roku 2019 z důvodu nefunkčního
sportoviště (uzavřený skokanský můstek na Šibenici) dojíždět na výcvikové tábory do jiných středisek v
CR i zahraničí, čímž sportovnímu klubu značně vzrůstají náklady na zajištění jejich přípravy.
Jednorázová dotace ze strany města by sportovnímu klubu pomohla částečně zmíněné vícenáklady
vykrýt a byla by výhradně určena pro aktivní sportovce do 18 let věku.
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List 1

Seznam povinných příloh:

I. Žadatel, který je právnickou osobou doloží identifikaci:

1) osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení. Jedná se například
o výpis usnesení zastupitelstva obce o zvoleni starostou, jmenovací dekret, zápis z členské schůze
spolku. výpís z rejstříku atd.

2) osob, s podílem v této právnícké osobě

3) osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu ( např.v %‚..). Jedná se o seznam právnických
osob, v kterých má žadatel podíl, je jejich členem apod.

Uvedeně náležitosti dle bodu 2) a 3) lze doložit jako prostý přehled potvrzený osobou oprávněnou
jednat jménem žadatele. Pokud jsou údaje dle bodů 2) a 3) pro žadatele irelevantní, uvede žadatel
rovněž tuto skutečnosti.

Ii. Čestné prohlášení žadatele o vyrovnání závazků

III. Fyzická- podnikající osoba doloží doklad o existenci své osoby

Dokladem může být např. Zřizovací listina, výpis z rejstříku (obchodního, veřejného,a pod.), registru
(živnostenského, MK ČR apod ) ne starší 6 měsíců

IV. Položkový rozpočet viz příloha č. IV.

V. Doklad o zřízení účtu
(např. smlouva, poslední
výpis z účtu apod.) viz samostatná příloha

fv Novém Městě na Moravě

Dne 24. října 2019

Daamar Hromádková, I. místopředseda
Podpis žadatele
(statutárního zástupce), ‚

případně i razítko

______________

* berte vhodnou formu ‘ORTOVNĺ KLUB
1ĚSTO NA MORAVĚ ZS.

ViachovCká 1200
592 31 Nová Město na Mavě
+420 565 616 337 IČ 43378450
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Příloha Č. I

ČESTNÉ PROHLÁŠENI

o majetkových podílech

Prohlašuji tímto, že právnická osoba

jméno I název SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Z.S.

adresa I sídlo Vlachovícká 1200, 592 31 Nové Město na Moravě

iČ: 43378480 DlČ CZ43378480

- nemá žádné osoby, které by měly podíl v této právnické osobě ftj.
jedná se o osobu, která je společníkem (nikoli členem) právnické
osoby, žadatele o dotaci. Podíl společníka a jeho výše je zapsána v
obchodním rejstříku)

- má přímý podíl v jiné právnické osobě - Zlatá lyže, spol. s r.o. ftj.
jedná se o osoby, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním
vztahu a mají z jeho podnikání nebo jiné výdělečné činnosti
prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán mezí
nezávíslými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných
nebo obdobných podmínek) - viz přiložený doklad formou výpisu z
OR

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení
a je si vědoma možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost
nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V Novém Městě na Moravě dne 23. října 2019

Mgr. Dagmar Hromádková
I. místopředseda SK NMNM

kce)



Příloha Č. II

ČESTNÉ PROHLÁŠENI O VYROVNÁNI ZÁVAZKŮ

Prohlašuji tímto, že právnická osoba

jméno I název SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.

adresa I sídlo Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 43378480 DIČ: CZ43378480

- nemá v době podpisu tohoto prohlášení u místně příslušného
finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a
zdravotních pojišt‘oven žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti

- nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě
splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují závazky vůči Fondu národního majetku,
Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu,
zdravotním pojišt‘ovnám a Celní správě, za vypořádání nelze
považovat posečkání dlužných závazků

- nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě
splatnosti vůči státnímu rozpočtu, městskému rozpočtu a dalším
právnickým a fyzickým osobám V případě, že byly v předchozím
roce poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu města i státu, byly
ve stanoveném termínu řádně vyúčtovány

- nemá na majetek vyhlášen konkurz nebo není podán návrh na
konkurz a žadatel není v likvidaci

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení
a je si vědoma možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost
nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V Novém Městě na Moravě dne 23 října 2019

Mgr. Dagmar Hromádková
I. místopředseda SK NMNM



Příloha č. IV
Rozpočet projektu

Náklady na projekt

v tís. Kč

Druh výdajů celkový rozpočet úhrada z dotace
1. Osobní náklady zaměstnanců
(členů) žadatele, z toho:
a) Mzdy, platy a pojistné na SaZ P Nelze hradit z dotace*

b) Dohody konané mimo pracovní poměr (u Nelze hradit z dotace
členů)

2. Ostatní osobní náklady, z toho:
a) Honoráře, odměny účinkujícím

b) Dohody konané mimo pracovní poměr

3. Cestovné, z toho:
a) Dopravní náklady žadatele Nelze hradit z dotace
b) Strava a občerstveni žadatele Nelze hradit z dotace
c) Dopravní náklady hostů
d) Ubytováni hostů

4. Materiálové náklady
a) spotřeba materiálu, kancel. potřeby, čistící

prostředky
b) spotřeba energie, vody, plynu, PHM 35 35
c) knihy, časopisy, odborné texty, učebnice

d) ostatní: vosky, náboje, lyže, hole, sportovní 220 220
obuv
5. Služby a ostatní provozní náklady,

z toho:
a) poplatky poště, telefony, ínternet 4 4
b) školení

c) reklamní a propagační služby
d) opravy a udržování 206 36
e) ostatní: ubytování na VT a závodech 75 75
6. Pronájmy (plochy, objekty...)

7. Drobný dlouhodobý hmotný 30 30
majetek do 40 tis. Kč pořizovací ceny
(pomůcky na posilování, vybavení
posilovny)
8. Drobný dlouhodobý nehmotný
majetek do 60. tis. Kč pořizovací
ceny **

Celkem náklady L 570 400

nctká se projektú v oblasti sociální
z dotace je možné hradit pouze do výše 40 tis. Kč



Příjmy projektu:
v tis. Kč

Celkem příjmy

Rozdíl mezi výdaji a příjmy (požadovaná výše dotace): 400 tís.
Kč

2. Očekávané příjmy (vstupné, kurzovné,
z prodeje..)

3. Jiné (specifikujte) — příspěvky sportovců

J. Vlastní prostředky ioo

70

170


