
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 9.12.2019

Žádost o individuální neinvestiční dotaci - Akvarteto z.s.

Akvarteto z.s. se sídlem Bočkova čp. 257, 59301 Bystřice nad Pern., IČ: 8595470 si podalo dne 28.11. 2019 pod 
JID MUNMNM/12475183/2019 individuální žádost o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 70 tis. 
Kč na spolufinancování projektu Mozartovy opery Bastien a Bastienka. Návrh poskytnutí dotace dle žádosti je 
předkládán k projednání. 
Žádost na tento projekt byla podána žadatelem již v dotačních programech města na rok 2020 - Novoměstská 
kultura 2020, ale bohužel nesplňovala formální náležitosti, proto byla vyřazena.
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.

§85 písm. c) zák. o obcích

I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě pro rok 2020:
poskytnout individuální neinvestiční dotaci ve výši .... Kč na spolufinancování projektu Mozartovy opery 
Bastien a Bastienka spolku Akvarteto z.s. se sídlem Bočkova čp. 257, 59301 Bystřice nad 
Pern.,  IČ: 8595470 a schválit uzavření veřejnoprávní smluvy o poskytnutí příslušné neinvestiční dotace 
uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a spolkem Akvarteto z. s. jako 
příjemcem dotace.

II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit změnu rozpočtu spočívající v převodu finančních 
prostředků rozpočtu na rok 2020 v částce .... Kč z odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné 
služby na odvětví kultura.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
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Vyjádření: Odbor ŠKSV doporučuje RM a následně i ZM pro rok 2020 
poskytnout spolku Akvarteto z.s. individuální neinvestiční dotaci.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Akvarteto z.s. se sídlem Bočkova čp. 257,59301 Bystřice nad 
Pern.,  IČ: 8595470 si podalo dne 28.11. 2019 pod čj. 
MUNMNM/12475183/2019 individuální žádost o poskytnutí neinvestiční 
dotace ve výši 70 tis. Kč na spolufinancování projektu Mozartovy opery 
Bastien a Bastienka. Návrh poskytnutí dotace dle žádosti je předkládán k 
projednání. 
Žádost na tento projekt byla podána žadatelem již v dotačních 
programech města na rok 2020 - Novoměstská kultura 2020, ale bohužel 
nesplňovala formální náležitosti, proto byla vyřazena.
Odbor ŠKSV doporučuje RM a následně i ZM pro rok 2020 
poskytnout spolku Akvarteto z.s. individuální neinvestiční 
dotaci. 
Krytí dotace:
Dotace může být hrazena z uspořených finančních prostředků v 
dotačním programu Novoměstská kultura 2020. Celková 
nedočerpaná částka je ve výši 63 tis. Kč.
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.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost Akvarteto 2020.pdf (Neveřejná)
Příloha - veřejnoprávní smlouva (Veřejná)

Materiál projednán: vedení města
finanční odbor MěÚ NMNM

Přizváni:
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