
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 14.9.2020

Sportovní hala - Smlouva o spolupráci při využívání florbalových mantinelů

Spolek Orel Nové Město na Moravě se na město obrátil s tím, že má k dispozici kompletní sadu mantinelů pro 
florbal, které by byl ochoten dát k dispozici do sportovní haly. RM č. 28 dne 10.08.2020 souhlasila s 
dopracováním varianty - využitím mantinelů spolku Orel.
RM je nyní předkládán návrh konkrétní smlouvy o spolupráci ke schválení.

§102 odst. 3 zákona o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci při využívání florbalových mantinelů mezi městem Nové Město na Moravě, 
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 a spolkem Orel jednota Nové 
Město na Moravě, Soškova 1559, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 48895920, a to dle přílohy č. 1 
tohoto materiálu.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Vyjádření: Odbor SMM doporučuje schválit materiál v předloženém znění.
Novoměstské služby souhlasí s využíváním mantinelů od spolku Orel.
Odbor FIN doporučuje využít nabídky Orla na využití jejich 
mantinelů v Hale. Úspora pořizovacích nákladů je značná (cca 100 tis. 
Kč) a dopad na koncového uživatele je nulový. Současně si nezavíráme 
cestu pořízení vlastních mantinelů, v případě, že by spolupráce 
nefungovala, nebo by se jevilo výhodnější pořídit si vlastní mantinely. 
Poplatek je pro konečného uživatele osvobozen od DPH. 
RM č. 28 ze dne 10.08.2020 souhlasila s přípravou smlouvy.

Na vědomí:
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Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Na základě nabídky spolku Orel byla svolána schůzka za účasti spolku 
Orel, města a Novoměstských služeb, na schůzce byly řešeny následující 
body:
- Jednota Orel nabízí městu k využití mantinely ve svém vlastnictví s tím, 
že se bude jednat o kompletní sadu mantinelů včetně vozíků. Mantinely 
budou trvale umístěny ve sportovní hale a o údržbu a revize se bude 
starat jednota Orel.
- Branky nejsou součástí mantinelů, budou pořízeny v rámci vybavení 
sportovní haly a budou v majetku města.
- Užívání mantinelů:     - město a jeho organizace mohou mantinely 
využívat zdarma
                                   - ostatní nájemci by za půjčení platili sazbu 250 
Kč / hod. (z toho 1/3 Kč by šla do příjmů města a 2/3 Kč by šla do příjmů 
jednoty Orel)
- Výše uvedené body budou projednány v radě města a v případě 
schválení bude uzavřena smlouva o spolupráci ve které budou 
domluveny konkrétní podmínky užívání mantinelů.
- město požádalo jednotu Orel o prověření případného převodu 
vlastnictví na město u své základní organizace tak, aby bylo veškeré 
vybavení haly v majetku města.
Pořizovací hodnota nových mantinelů včetně vozíků a doplňků 
pro stavbu menších hřišť se pohybuje v rozmezí od 100 do 150 
tis. Kč.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - návrh smlouvy o spolupráci při využití mantinelů (Veřejná)

Materiál projednán: RM č. 28 ze dne 10.08.2020

Přizváni:
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