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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
17. Zastupitelstva města

konaného dne 7.6.2020

Žádost SFK Vrchovina o poskytnutí individuální neinvestiční dotace

Dne 18.5.2020 jsme obdrželi žádost SFK Vrchovina z.s., se sídlem Sportovní 1480, Nové Město na Moravě, iČ:
66610371 o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 520 tis. Kč na zajištění účasti družstev klubu v

soutěžích FAČR, zejména na pronájmy, dopravu a odměny trenérům.

O výši dotace a jejím poskytnutí rozhoduje zastupitelstvo města.

Tuto žádost Vám předkládáme k projednání (viz příloha č. 1).

Individuální neinvestiční dotace je poskytovaná v souladu se zák Č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Přestože postup při posuzování a rozhodování o žádosti o poskytnutí dotace odpovídá samostatné působnosti

územně samosprávného celku, ale pokud se však poskytovatel dotace rozhodne žadateli o poskytnutí

dotace nevyhovět, musí podle lOa odst.4 rozpočtových pravidel uvést důvod nevyhovění žádosti.

85 písm. c) zák. o obcích, zák. Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši Kč na zajištění účasti družstev klubu v soutěžích

FAČR, zejména na pronájmy, dopravu a odměny trenérům, zapsanému spolku SFK Vrchovina z.s. se

sídlem Sportovní 1480, Nové Město na Moravě, iČ: 66610371 a za tím účelem schvaluje uzavření

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě a

žadatelem SFK Vrchovina z.s. se sídlem Sportovní 1480, Nové Město na Moravě, iČ: 66610371.

Michal Šmarda

starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: Komise pro mládež, sport a volný čas žádost SFK Vrchovina z.s.

se sídlem Sportovní 1480, Nové Město na Moravě, iČ: 66610371

htts://ejednani.mimm.czJwgj/service?actioncz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 26.05.2020
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o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 520 tis. Kč

na zajištění účasti družstev projednala a doporučuje ji podpořit

z finančních prostředků městského rozpočtu. Podpora by ale

neměla způsobit zásah do standardních dotací pro ostatní

sportovní kluby.

FIN odbor - dotace by byla poskytnutá z úč. neinv. rezervy na sport,
kde je k dispozici celkem 1 mil. Kč, lze však předpokládat i další žádosti

od jiných sportovních klubů.

RM na své 25. schůzi projednala problematiku, a s ohledem na to, že u

žádosti neproběhla kontrola náležitostí a nebyla ani projednána v

přídlušné komisi RM, byl bod z programu schůze stažen.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Dne 18.5.2020 jsme obdrželi žádost SFK Vrchovina zs. se sídlem

Sportovní 1480, Nové Město na Moravě, iČ: 66610371 o poskytnutí

individuální neinvestiční dotace ve výši 520 tis. Kč na zajištění účasti

družstev klubu v soutěžích FAČR.

město dlouhodobě finančně podporuje zapsaný spolek SFK Vrchovina

z.s., který obdržel celkem na všechny svoje aktivy v roce 2018 částku - 1

237 tis. Kč, v roce 2019 cástku 1177,5 tis. Kč a pro rok 2020 zatím

obdžel na doatcích částku ve výši 628 tis. Kč. Z této částky byla v

rámci dotačního programu města Mimořádné počiny, vyplacena částka ve

výši 294 tis. Kč na výše uvedený účel, tj, na zajištění účasti družstev

klubu v soutěžích FAČR.

Dle sdělení předsedy výkonného výboru SFK Vrchovina z.s. je však tato

dotace nedostatečná, z toho důvodu žádají o její navýšení. Peníze by

použili zejména na pronájmy, dopravu a odměny trenérům. Konkrétní

zdůvodnění je uvedeno v přiložené žádosti.

Dle sdělení pana Horákovského jsou tyto aktivity také podporovány na

základě žádostí i z dotací státu.

o výši dotace a jejím poskytnutí rozhoduje zastupitelstvo města.

Závěr:

Komise pro mládež, sport a volný čas žádost SFK Vrchovina z.s.

se sídlem Sportovní 1480, Nové Město na Moravě, iČ: 66610371

o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 520 tis. Kč

na zajištění účasti družstev projednala a doporučuje ji podpořit

z finančních prostředků městského rozpočtu. Podpora by ale

neměla způsobit zásah do standardních dotací pro ostatní

sportovní kluby.

Krytí dotace:

Případná přiznaná dotace by byla poskytnutá z úč. neinv. rezervy na

sport, kde je k dispozici celkem 1 mil. Kč. Lze však předpokládat i

další žádosti od jiných sportovních organizací/klubů.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - Žádost (Veřejná)

Příloha - Zápis z komise (Veřejná)

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?actioncz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 26.05.2020
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Materiál projednán:

Přizváni:

https://ejednani.nmiim.czJwgj/service?actioncz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 26.05.2020
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Zadost o poskytnuti individualni dotace
isčn‘

neínvestiČnl I
Identifikace žadatele:

A) Fyzická osoba:

Jméno a příjmení, titul:

Datum narození/lČ:

Adresa bydliště/sídlo:

Registrace:

Kontakt — č.telefonu:

E-mail:

Plátce DPH (označte):

Statutární zástupce:

éno a příjmení, titul:

Sportovní 1480, Nové Město na Moravě 592 31

66610371

L 6685 vedená u Krajského soudu v Brně

zapsaný spolek ‚..

725218624, horakkVam.cz

ANO

NE

SFK Vrchovina z.s.

B) Právnická osoba

Název:

Sídlo:

IČ:

Registrace:

Právní forma:

Kontakt (č.telefonu, e-mail):

Plátce DPH (označte): NE

— č.telefonu:

E-mail:

René Horákovský

předseda výkoného výboru

725 218 624

horakovsky(seznam .cz

—-—-‚

I



Bankovníspojenížadatele:

Název a kód banky: Česká spořitelna a.s., 0800

Čfslo účtu: 162370136910800

Celkově náklady (V tis. KČ): 1170

—. —_____

ztoř‘ - — ----.--- -

1) Vlastní zdroje (V tis. Kč): 356

2) Jiné zdroje — uveďte Jaké (V
294 již obdržená dotace mímořádné počiny

tis. KČ):

Výše dotace Cv tis. KČ): 520

Stanovení doby realizace:

Zajištění účasti družstev klubu v soutěžích FAČR.

( Fotbalová asociace České republiky)

rok 2020

Odůvodnění žádosti:
V letošním roce jsme žádali o grant v projektu Mimořádné počiny částku 650 tis Kč, bylo nám
z části vyhověno a obdrželi jsme částku 294 tis. Kč.
Během zimního období jsme se připravovali dle plánu ve všech kategoriích.
Každoročně je pro náš klub zima finančně nejvíce náročná Část sezony. Jelikož se připravujeme
v pronajmutých tělocvičnách na UMT ve Žďáře a Domaníně.
Bohužel po prvním jarním zápase byla pozastavena soutěž a vyhlášením nouzového stavu
dokonce i pozastavena a následně ukončena jarní část soutěží FAČR. Vše z důvodů
celosvětové pandemie virové choroby COVID -19.
Tyto opatření nám přinesly úspory proti předpokladům v celkové výši 897 280 Kč, avšak současně
nám to způsobilo výpadky v plánovaných příjmech ze vstupného, výpadek příjmů od sponzorů a
v neposlední řadě další náklady na přípravu na novou sezonu v termínech od 4.5.2020 do 25.6.
vše v celkové výši 7.102.400,- Kč. Celkově nám zatím tato situace způsobila Škody ve výši
205.120,- Kč. Další zvýšené výdaje nám vzniknou s největší pravděpodobností s opatřeními
vlády. Předpokládáme snížené příjmy od našich sponzorů. V současné době vyřizujeme
veřejnou sbírku na podporu našeho klubu.
Jelikož struktura našeho klubu nám neumožňuje udělat takové vnitřní opatření ve výdajích klubu,
abychom vše byli schopni ufinancovat sami. Většina našich výdajů je v nakupovaných službách,
energiích a dopravách. Jejich výše nelze ovlivnit, dá se naopak očekávat nárůst některých
nakupovaných služeb. Zastavili jsme veškeré nákupy materiálu, snížili jsme na minimum odměny
pracovníků. Zde však již nelze dále snižovat, již takto je náš klub s rozpočtem o cca 5 mil. KČ
níže než srovnatelné kluby v naší soutěži.
Chápeme, že situace s financováním není dobrá, ani pro naše město z tohoto důvodu jsme stáhli
naši žádost o podporu na částku 850.000 Kč.
Z těchto důvodů vás žádáme o podporu našeho klubu ve výši 520.000 Kč. Tato částka nám
snad pomůže s dalšími penězi od fanoušků, resp. Sponzorů přestát tuto těžkou dobu.

Účel použití:



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 zvolení starostou, jmenovací dekret, zápis z
Členské schůze spolku, výpis z rejstříku atd.

2) osob, s podílem v této právnické 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.

Uvedené 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

lIl. 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

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

Podpis žadatele
(statutárního zástupce),
případně i razítko

Iv Nové Město na Moravě

j Dne 73.05.2020

SFK VRCHOVINJ z.
Sportovní 1480

592 31 Nové Město na Moravě
IČ 656 10 371

* vyberte vhodnou formu



Náklady na projekt

v tis. Kč

Příloha

Rozpočet projektu

a)
b) D

Druh výdajů celkový rozpočet úhrada z dotace

1. Osobní náklady zaměstnanců
(členů) žadatele, z toho:
mzdy, platy a pojistné na SaZ P

I dohody konané mimo pracovní poměr (U členů)

2. Ostatní osobní náklady, z toho:
a) Honoráře, odměny účinkujícím
b) Dohody konané mimo pracovní poměr

3. Cestovné, z toho: 80
a) Dopravní náklady žadatele 80
b) Strava a občerstvení žadatele

c) Dopravní náklady hostů

d) Ubytování hostů

4. Materiálové náklady 240
a) spotřeba materiálu, kancel. potřeby, čistící 120

prostředky
b) spotřeba energie, vody, plynu, PHM 120
c) knihy, časopisy, odborné texty, učebnice

d)_ostatní
5. Služby a ostatní provozní náklady, 650 400

z toho:
a) poplatky poště, telefony, internet

b) Doprava nakupovaná 150 110
c)_reklamní a_propagační_služby
d) opravy + údržba 100
e) ostatní — odměny trenéři a jiné služby 400 290

6. Pronájmy (plochy, objekty... 200 120
například Umělá tráva Ždár n.S.,
Pohledec, UT Domanínek, tělocvičny
atd.)
7. Drobný dlouhodobý hmotný
majetek do

40 tis._Kč_pořizovací_ceny

8. Drobný dlouhodobý nehmotný
majetek

do 60. tis. Kč pořizovací ceny **

Celkem náklady 1170 520



*netýká se projektů v oblasti sociální
** dotace je možné hradit pouze do výše 40 tis. Kč

Příjmy projektu:
v tis. Kč

1. Vlastni prostředky 230

2. Očekávané příjmy (vstupné, kurzovné, 110
z prodeje...)

3. Jiné (specifikujte) obdrželi jsme dotaci na 294
Mimořádné počiny

Celkem příjmy 650

Rozdíl mezi výdaji a příjmy (požadovaná výše dotace): 520.000,- Kč



Příloha

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VYROVNÁNÍ ZÁVAZKŮ

Prohlašuji tímto, že právnická osoba

název SFK VRCHOVINA zs.

adresa I sídlo Sportovní 1480, 592 31 Nové Město na Moravě

iČ: 666 10 371 DIČ: CZ6661 0371

- nemá v době podpisu tohoto prohlášení u místně příslušného
finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a
zdravotních pojišťoven 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 a městskému rozpočtu. 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-Ii nepravdivý údaj. SFK VRCHOVĺNA z.s.

Sportovní 1480
- na Morave

V Novém Městě na Moravě dne 13.5. 2020

René Horákovský

předseda výboru



Příloha

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o majetkových podílech

Prohlašuji tímto, že právnická osoba

název SFK VRCHOVINA z.s.

se sídlem Sportovní 1480, 592 31 Nové Město na Moravě

iČ: 666 10371

DIČ: CZ6661 0371

- nemá žádné osoby, které by měly podíl v této právnické osobě (ti.
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 právnické osobě
SFK Vrchovina s.r.o.
se sídlem č.p. 61,
592 33 Radešínská Svratka
IČ: 061 52 198
výše podílu je 100%

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 13.5. 2020

René Horákovský

předseda výboru
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Česká spořitelna, a.s.
Správa pasivních účtů
Stefánikova 2115(13
741 01 Nový Jičín
tel.: +420 956 763 146

SFK Vrchovina zs.
Sportovní 1480
592 31 Nové Město na Moravě

Vyřizuje: Ing. Eva Hasalíková V Novém Jičíně 19. 5. 2020

Potvrzení

Oprávněný žadatel:

Název společnostľ SFK Vrchovina z.s.

Sídlo firmy: Sportovní 1480, 592 31 Nově Město na Moravě

ičo: 66610371

Potvrzuieme, že oprávněný žadatel má u české spořitelny, as., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929(62, PSČ 140 00,
ičo: 45 24 47 82, veden účet:

číslo účtu:

1623701369/0800

Za českou spoMelnu, as.

:tů

Česká spořitelna, as., Praha 4, Olbrachtova 1929162 PSČ 140 00, iČo: 45 2447 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 1171 3-6705020020



Zápis

ze zasedání Komise pro mládež, sport a volný čas, konané dne 20. 5. 2020
na MěU v Novém Městě na Moravě

Přítomni:
Ing. P. Nepustil, M. Svanda, RNDr. B. Wurzel, M. Drapalík, J. Cejka

Omluveni:
M. Oros, L. Buchta

Hosté:
R. Horákovský, S. Marek

Jednání:

Předseda Komise přivítal přítomné a seznámil je s následným programem jednání:
1) Projednání žádosti SFK Vrchovina z.s.
2) Diskuse
3) Závěr

Ad 1) Projednání žádosti SFK Vrchovina z.s. se sídlem Sportovní 1480, Nové Město na
Moravě

SEK Vrchovina z.s. se sídlem Sportovní 1480, Nové Město na Moravě si podal na město
žádost o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 520 tis. Kč na zajištění účasti družstev klubu
v soutěžích EACR.

Na základě diskuse k problematice, které se zúčastnil i předseda výkoného výboru SEK
Vrchovina p. Horákovský, přijala komise následné usnesení:

„Komise doporučuje radě města finančně podpořit žádost SEK Vrchovina, a to dle možností
finančních prostředků městského rozpočtu. Podpora by ale neměla způsobit zásah do
standardních dotací pro ostatní sportovní kluby at‘ už tento nebo příští rok.“

Hlasování:
PRO-4
PROTI -0
Zdržel se - 1

Ad 2) Diskuse
V rámci diskuse ohledně dotace fotbalistů se diskutovalo hlavně to, že finanční prostředky,
které fotbal získá, půjdou na podporu udržení fungování mládežnických družstev a nebudou
se používat na dotování III. ligy družstva dospělých.



Ad3) Závěr

Předseda komise poděkoval panu místostarostovi a všem členům za jejich aktivní přístup.

Skončeno, přečteno, podepsáno

Ing. Petr Nepustil v.r.
předseda komise

Zapsala:
PhDr. Z. Rádková
zapisovatelka komise


