
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
9. Zastupi te lstva města

konaného dne 16.12.2019

Návrh na poskytnutí dotací z dotačních programů a velkých výzev města na rok 2020

Rada města vyhlásila na své schůzi dne 10. 6. 2019 dotační programy a výzvy na rok 2020 se schváleným 
harmonogramem plnění a návrhem celkového objemu finančních prostředků na rok 2020 včetně  rozdělení 
částek pro jednotlivé oblasti a místní části. Tento návrh byl projednán a schválen na zasedání Zastupitelstva 
města konaném dne 24.6.2019.
Pro dotační programy a velké výzvy  byla v rozpočtu města na rok 2020 schválena celková částka 
3 385 tis. Kč.  Obdrželi jsme celkem 33 žádostí v objemu 3 614 tis. Kč.
Na základě vypsaných dotačních programů a výzev na rok 2020 Vám předkládáme k projednání jednotlivé 
žádosti o poskytnutí dotačních prostředků a doporučení ZM k rozhodnutí o:
1) přesunu dvou žádostí, a to žádosti pobočného spolku Orel jednota Nové Město na Moravě a spolku TJ Nové 
Město na Moravě z.s. z dotačního programu Mimořádné počiny 2020 do dotačního programu Sportujeme pro 
radost aneb zdravě soutěžíme 2020 , a souběžně s tím i přesun částky ve výši 78 tis. Kč.
2) poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2020  z Výzvy na podporu aktivit neziskového sektoru v oblasti sportu 
a tělovýchovy realizovaných organizacemi s členskou zákadnou 150 a více členů dle přílohy č. 1
3)  poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2020 z Výzvy na podporu mimořádných počinů dle přílohy č. 1 
4)  poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2020 z dotačních programů - Novoměstská kultura 2020, Sportujeme 
pro radost aneb zdravě soutěžíme 2020, Zkvalitnění sportovišť 2020 a Pomoc a podpora osobám v nepříznivé 
sociální situaci 2020 dle přílohy č. 1
5)  návrh veřejnoprávní smluvy o poskytnutí dotace v souladu s vypsanými dotačními programy na rok 2020 dle 
přílohy č. 2
RM doporučuje poskytnout předložené návrhy částek v dotačních programech a velkých výzvách města 
jednotlivým žadatelům na rok 2020.
Vzhledem k tomu, že spolek Akvarteto byl z dotačního programu v oblasti kultury vyřazen díky 
administrativnímu pochybení (nebyla dodána povinná příloha), podal si na město individuální žádost o 
poskytnutí dotace na rok 2020. Žádost projednala RM na své schůzi dne 9.12.2019, žadateli vyhověla a rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 30 tis. Kč.

§ 85 písm. c) zák. o obcích

I. Zastupitelstvo města rozhoduje
v souladu  se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, o:

1. přesunu dvou žádostí, a to žádosti pobočného spolku Orel jednota Nové Město na Moravě a spolku TJ 
Nové Město na Moravě z.s. z dotačního programu Mimořádné počiny 2020 do dotačního programu 
Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme 2020, a souběžně s tím i o přesunu rozpočtované částky 
ve výši 78 tis. Kč z dotačního programu Mimořádné počiny 2020 do dotačního programu Sportujeme 
pro radost aneb zdravě soutěžíme 2020

2.
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 poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2020  jednotlivým žadatelům z Výzvy na podporu aktivit 
neziskového sektoru v oblasti sportu a tělovýchovy realizovaných organizacemi s členskou zákadnou 
150 a více členů v celkovém objemu 974 tis. Kč
- poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2020 jednotlivým žadatelům z Výzvy na podporu 
mimořádných počinů  v celkovém objeu 1 239 tis. Kč 
- poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2020 jednotlivým žadatelům z dotačního programu  
Novoměstská kultura 2020 v celkovém objemu 217 tis. Kč 
- poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2020 jednotlivým žadatelům z dotačního 
programu Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme 2020 v celkovém objemu 228 tis. Kč 
- poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2020 jednotlivým žadatelům z dotačního programu Zkvalitnění 
sportovišť 2020 v celkovém objemu 87 tis. Kč 
- poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2020 jednotlivým žadatelům z dotačního programu Pomoc a 
podpora osobám v nepříznivé sociální situaci 2020 v celkovém objemu 280 tis. Kč 
a to vše dle přílohy č. 1
- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace v souladu s vypsanými dotačními 
programy na rok 2020 mezi městem Nové Město na Moravě a jednotlivými žadateli, kterým budou 
dotace poskytnuty z výše uvedených dotačních programů města na rok 2020 dle přílohy č. 2

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: RM na své 18. schůzi doporučila poskytnout předložené návrhy částek v 
dotačních programech a velkých výzvách města jednotlivým žadatelům 
na rok 2020.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:15

Text důvodové zprávy: Rada města vyhlásila na své schůzi dne 10. 6. 2019 dotační programy a 
výzvy na rok 2020 se schváleným harmonogramem plnění a návrhem 
celkového objemu finančních prostředků na rok 2020 včetně  rozdělení 
částek pro jednotlivé oblasti a místní části. Tento návrh byl projednán a 
schválen na zasedání Zastupitelstva města konaném dne 24.6.2019.
Rozpis dotací
Pro dotační programy a velké výzvy  byla v rozpočtu města na 
rok 2020 schválena celková částka 3 385 tis. Kč.  Celkem přišlo 
33 žádostí v objemu 3 614 tis. Kč.
Z toho:
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- ve Výzvě na podporu aktivit neziskového sektoru v oblasti sportu a 
tělovýchovy realizovaných organizacemi s členskou základnou 150 a více 
členů 4 žádosti v objemu 974 tis. Kč, schválený rozpočet 1010 tis. Kč
- ve Výzvě na podporu Mimořádných počinů 2020 4 žádosti v objemu 1 
487 tis. Kč, schválený rozpočet 1330 tis. Kč
- v dotačním programů Novoměstská kultura 2020 10 žádostí v objemu 
493 tis. Kč, schválený rozpočet 280 tis. Kč
- v dotačním programů Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme 
2020 8 žádostí v objemu 275 tis. Kč, schválený rozpočet 150 tis. Kč
- v dotačním programů Zkvalitnění sportovišť 2020 2 žádosti v objemu 95 
tis. Kč, schválený rozpočet 250 tis. Kč
- v dotačním programů Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální 
situaci 2020 5 žádostí v objemu 290 tis. Kč, schválený rozpočet 365 tis. 
Kč

Všech 33 došlých žádostí administrativně zpracoval a po formální stránce 
zkontroloval odbor ŠKSV s tím, že 3 žádosti nesplnily požadované 
náležitosti a navrhl jejich vyřazení. Jedná se o následující žadatele - Fast 
and light, z. s. , Blansko, RC Titáni Nové Město na Moravě z.s. a 
Akvarteto z.s., Bystřice nad Pern.
Takto zpracované žádosti předložil jednotlivým komisím a osadním 
výborům k projednání a návrhu stanovení poskytovaných dotací. Žádosti 
byly hodnoceny v souladu se schválenou Metodikou na základě 
stanovených kritérií a v návaznosti na přidělený počet bodů byla 
žadateli navržena odpovídající výše dotace.
 Tento návrh rozpisu předkládáme RM a ZM k projednání a ke schválení, 
a to včetně návrhu veřejnoprávní smluvy.
Doporučení komisí a osadních výborů
Po projednání komise radě města doporučují:
Komise sociální:
- nedoporučuje poskytnout dotaci žadateli STŘED , z.ú, Třebíč.
Odůvodnění - nabízená služba není zařazena do Komunitního plánu 
města
Komise sportovní:
- nedoporučuje poskytnout dotaci spolku RC Titáni Nové Město na 
Moravě (program Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme) .
Odůvodnění - chybí specifikace částek úhrady z dotace, nesplněno 
kritérium rozpočtu pro uznatelné výdaje.
- doporučuje vykrýt všechny požadavky žadatelů, kteří splňují stanovená 
kritéria s tím, že jednotlivé navržené dotace je možné z důvodů 
nedostatku prostředků krátit příslušným koeficientem
Komise kulturní a Osadní výbor Rokytno
- nedoporučují poskytnout dotaci spolku mioTrio z.s. Rokytno, NMNM.
Odůvodnění - nedostatek finančních prostředků (Osadní výbor Rokytno 
neuvolnil finanční prostředky pro žadatele a dotaci nedoporučil)
Vedení města projednalo takto vyhodnocené žádosti od komisí a 
osadních výborů s tím, že navrhuje:
- přesun dvou žádostí, a to žádosti pobočného spolku Orel jednota Nové 
Město na Moravě a spolku TJ Nové Město na Moravě z.s. z dotačního 
programu Mimořádné počiny 2020 do dotačního programu Sportujeme 
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pro radost aneb zdravě soutěžíme 2020 , a souběžně s tím i přesun 
částky ve výši 78 tis. Kč.
Odůvodnění - obě žádosti svým charakterem neodpovídají plně 
vypsanému programu Mimořádné počiny a spadají spíše do programu 
Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme
- stanovené částky v oblasti kultury na základě kritérií krátit koeficientem 
0,8
Odůvodnění - vznik malé rezervy pro případné další žadatele z oblasti 
kultury

Materiál obsahuje: Příloha - příloha č. 3 Zápis sport. komise (Veřejná)
Příloha - příloha č. 4 - Zápis soc. komise (Veřejná)
Příloha - příloha č. 5 - kult. hodnotící listy (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 6 - Zápis kult. komise (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 1 - návrh na stanovení dotací (Veřejná)
Příloha - příloha č. 2 - vzorová smlouva (Veřejná)

Materiál projednán: v příslušných komisích Rady města a osadních výborech
vedení města
RM dne 9.12.2019

Přizváni:
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