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Mesto Nove Mesto na Morave

NÁVRH USNESENÍ
13. Zastupitelstva města

konaného dne 23.71.2020

Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - SFK Vrchovina z. s.

Zastupitelstvu města je předkládána žádost SFK Vrchovina z. s. se sídlem Sportovní 1480, Nové Město na

Moravě, iČ: 66610371. o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 140.000,- Kč na opravu střešní

krytiny na budově kabin.

Žádost je evidovaná: č.j. MUNMNM/12510915/2020 ze dne 23.92020 včetně příloh v souladu se zák. č.

250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (viz příloha materiálu) a je předkládána k rozhodnutí.

Individuální neinvestiční dotace je poskytovaná v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

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

pozdějších předpisů. Pokud se poskytovatel dotace rozhodne žadateli o dotaci nevyhovět, musí podle

10a odst. 4 ropočtových pravidel uvést důvod nevyhovění žádosti.

Rada města projednala výše uvedenou žádost dne 16.11.2020 a doporučuje zastupitelstvu města schválit

dotaci ve výši 80 tis. Kč a za tímto účelem také doporučuje rozpočtové opatření spočívající v

převodu částky 30 tis. Kč z odvětví finanční operace na odvětví sport a zájmová činnost.

85 písm. c) zák. o obcích, zák. č. 250/2000 Sb.,

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 80.000,-Kč SFK Vrchovina z. s. se sídlem Sportovní

1480, Nové Město na Moravě, iČ 66610371 na opravu střešní krytiny na budově kabin a za tímto

účelem schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální neinvestiční

dotace uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, jako poskytovatelem dotace, a spolkem SFK

Vrchovina zs., jako příjemcem dotace.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření spočívajícím v převodu částky 30.000,-Kč z odvětví finanční operace na odvětví sport

a zájmová činnost.

Michal Šmarda

starosta
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Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: Adéla Pohanková

Vyjádření: Rada města projednala výše uvedenou žádost na své 33. schůzi dne

16.11.2020 a doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci ve

výši 80 tis. Kč a za tímto účelem také doporučuje rozpočtové opatření

spočívající v převodu částky 30 tis. Kč z odvětví finanční operace na

odvětví sport a zájmová činnost.

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 140 tis. Kč na opravu

střešní krytiny na budově kabin projednala a doporučila na základě

doručené žádosti fotbalovému oddílu pomoci (vzhledem k tomu,

že se jedná o havarijní situaci, která by mohla ovlivnit fungování

oddílu). Vzhledem k omezeným finančním prostředkům a již

jedné schválené mimořádné žádosti tento rok doporučila radě

poskytnout jen takové množství prostředků, aby zbyla rezerva i

pro další oddíly, které mohou mít v příštím roce problémy.

Komise dala radě na zvážení místo dotace poskytnout vratnou půjčku.

Na základě doporučení Komise projednal odbor ŠKSV se zástupcem

spolku SFK Vrchovina z. s. (p. Horákovský - předseda) možnost

poskytnutí vratné půjčky. Spolek SFK Vrchovina z. s. ale nemá o

poskytnutí vratné půjčky zájem. (viz, příloha)

Fin odbor - V účelové rezervě na sport je k dispozici pouze 50

tis. Kč (SFK Vrchovina již v letošním roce z rezervy na sport vyčerpala

částku 520 tis. Kč).

Vzhledem ke špatnému vývoji daňových příjmů města Fin odbor

nedoporučuje poskytnout dotaci. Finanční prostředky města budou v

následujících letech výrazně omezeny a z tohoto důvodu je odkládána

spousta oprav vlastního majetku města.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Dne 23.9.2020 jsme obdrželi žádost SFK Vrchovina z.s. se sídlem

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

individuální neinvestiční dotace ve výši 140 tis. Kč na opravu střešní

krytiny na budově kabin.

Město Nové Město na Moravě 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 částku
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1177,5 tis. Kč a pro rok 2020 zatím obdžel na dotacích částku ve

výši 1 148 tis. Kč.

Dle sdělení předsedy výkonného výboru SFK Vrchovina zs. je nutné

provést opravu střešní krytiny na budově kabin, na kterou žádájí dotaci.

o výši dotace a jejím poskytnutí rozhoduje zastupitelstvo města.

Žádost byla projednána s vedením města, finančním odborem a Komisí

pro mládež, sport a volný čas s tímto závěrem:

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 140 tis. Kč

na opravu střešní kdytiny na budově kabin projednala a

doporučila na základě doručené žádosti fotbalovému oddílu

pomoci (vzhledem k tornu, že se jedná o havarijní situaci, která

by mohla ovlivnit fungování oddílu). Na druhou stranu s

ohledem na současnou finanční situaci díky coronaviru a již

jedné schválené mimořádné žádosti tento rok doporučila radě

poskytnout jen takové množství prostředků, aby zbyla rezerva i

pro další oddíly, které mohou mít v příštím roce

problémy. Komise dala radě na zvážení místo dotace poskytnout

vratnou půjčku.

Na základě doporučení Komise projednal odbor ŠKSV se zástupcem

spolku SFK Vrchovina z. s. (předsedou) možnost poskytnutí vratné

půjčky. Spolek SFK Vrchovina z. s. ale nemá o poskytnutí vratné

půjčky zájem (viz příloha).

Krytí dotace: Finanční prostředky by byly použity z účelové

rezervy na sport. kde je k dispozici částka 50 000,- Kč, zbývající

částka 90 000,- Kč by musela být převedena z jiného odvětví - z

odvětví finanční operace.

Případná přiznaná dotace by zcela vyčerpala finanční prostředky v

účelové rezervě na sport. Lze však předpokládat i další žádosti od

jiných sportovních organizací/klubů.

Rada města projednala výše uvedenou žádost dne 16.11.2020 a

doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci ve výši 80 tis.

Kč a za tímto účelem také doporučuje rozpočtové opatření

spočívající v převodu částky 30 tis. Kč z odvětví finanční operace

na odvětví sport a zájmová činnost.

Materiál obsahuje: Příloha - zadost SFK strecha.df (Veřejná)

Příloha - vzor smlouw SFK orrava strechy.docx (Veřejná)

Příloha - vviadreni k ujcce.df (Veřejná)

Materiál projednán:
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Přizváni:



Jméno a příjmení, titul:

Datum narození/lČ:

Adresa bydliště/sídlo:

Registrace:

Statutární zástupce:

Jméno a přmení, titul:

Identifikace žadatele:

A) Fyzická osoba: l\l II ii1li ill iI\IIII\ iii llil Ii
NMNM7251

91 5

Kontakt — čtelefonu:

E-mail:

Plátce DPH (označte):

B) Právnická osoba

ANO NE

Název:

Sídlo:

lČ:

Registrace:

Právní forma:

Kontakt (č.telefonu, e-mail):

Plátce DPH (označte):

SFK Vrchovina z.s.

Sportovní 1480, Nové Město na Moravě 592 31

66610371

L 6685 vedená u Krajského soudu v Brně

zapsaný spolek

725218624, horakovskyseznam.cz

ANO NE

Funkce:

Kontakt — č.telefonu:

E-mail:

René Horákovský

předseda výkoného výboru

725 278 624

horakovskyseznantcz



íbänky -

Účel použití: Oprava střešní krytiny na budově kabin

ÖtsIo útu

Odůvodnění žádosti:
Během zimních měsíců jsme zjistili, že nám na několika místech zatéká do objektu kabin.

Jelikož jsme v letošním roce rozpočet již několikrát snižovali, nemáme potřebné finační

prostředky na opravu.
Pokoušeli jsme se potřebné financování zajistit žádostí o podporu z dotací kraje Vysočina,
zde jsme bohužel neuspěli. Nejsou v současné době žádné možnosti zajistit financování na
opravy stávajících objektů.
Nemáme tedy dostatečnou finanční hotovost na opravu střechy.
Podle názoru několika firem, není možné stávající netěsnosti vyřešit opravou. Stávající krytina
je lepenka a nelze přesně najít místa, kde vzniká netěsnost.
Z tohotu důvodu vás žádáme o finanční podporu na výměnu krytiny v plném rozsahu.



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, vetejného,a pod.), registru
(živnostenského, MK ČR apod.) ne starší 6 měsíců

IV. Položkový rozpočet

V. Doklad o zřízení účtu

SFK VRCHOVINA z.s.
Sportovní 1480

592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 66 10 371

‚_t._ ‚‘.,“

(např. smlouva, poslední
výpis z účtu apod.)

V Nové Město na Moravě I
j Dne 16.09.2020 J
Podpis žadatele
(statutárního zástupce),
případně i razítko

* vyberte vhodnou formu



Lukáš Voneš

Lhotka 97

iČ: 88772632

DIČ: CZ8303064781

Odběratel: SFK Vrchovina z.s., Sportovní 1480, NMNM 592 31

Akce: Výměna střešní krytiny na objektu kabin fotbalového klubu

Popis provední práce: Výměna střešní krytiny

Množství: Popis výrobku: Cena/mj Cena celkem

____________________________________

hP7 flPH hP7 flPH
Oplechování, kotvy

32 Okapnice 2/200 142,0 KČ 4 544,0 KČ
13 Roh 2/100 710KČ 9230KČ
32 Kout 2/100 71,0 KČ 2 272,0 KČ

70,0 KČ 0,0 KČ
Okapnice 2/250 175,0 KČ 0,0 KČ

1000 GBST 6,3*80 8,0 Kč 8 000,0 KČ
1000 GBST 6,3*45+POW Podložka 3,0 KČ 3 000,0 KČ
350 ukotvení vip-plechů 6,0 KČ 2 100,0 KČ

0,0 KČ
celkem 20 839,0 KČ

Zateplení, povlakové krytiny
0,0 KČ
0,0 KČ

250 1,5mm SIKAPLAN G-15/BAUDER 133,0 KČ 33 250,0 KČ
250 Separační geoteXtilie 300g/m2 18,0 Kč 4 500,0 KČ

0,0 KČ
XPS BOmm 0,0 KČ
EPS lOOs 6Omm 0,0 KČ
Parozábrana 0,2 ldpe 0,0 KČ
Spádový klín epsl5O 0,0 KČ
EPS lOOS 8Omm 0,0 KČ

1 Aiuflex 300 300,0 KČ
0,0 KČ
0,0 Kč

celkem 38 050,0 KČ



tesařské prvky
OSB deska malá pero-dr. 22mm 0,0 KČ
OSB deska velká vent. šachty 0,0 KČ
Zateplený vlez 0,0 KČ
střešní lať 0,0 KČ

0,0 KČ
Hromosvod, eXt. dodávka 20 000,0 KČ 20 000,0 KČ

0,0 KČ
0,0 KČ

xps 5Omm 50*600*1250 0,0 KČ
celkem 20 000,0 KČ

0,0 KČ
0,0 KČ
0,0 KČ
0,0 KČ
0,0 KČ
0,0 KČ
0,0 KČ
0,0 KČ
0,0 KČ
0,0 KČ

i‘race a režijní náklady

Výtah-jeřáb 0,0 KČ
práce,doprava, likvidace odpadů. 57 500,0 KČ 57 500,0 KČ

0,0 KČ
0,0 KČ
0,0 KČ
0,0 KČ
0,0 KČ
0,0 KČ
0,0 KČ
0,0 KČ
0,0 KČ
0,0 KČ
0,0 KČ
0,0 KČ
0,0 KČ
0,0 KČ

celkem 57 500,0 KČ

Celkem bez DPH 736 389,0 KČ
Sazba DPH 27%
Celkem DPH
Celkem‘vČ. DPH 165 030,7 KČ

Detaily a těsnicí prvky
PVC vtok kombinovaný TWJ 125
ventilační komínek TWOP 125
PVC manžeta ventilační turbíny
KJG hák330mm
PU pěna
PU tmel
KJG svod 100/3m
KJG 33 kotlík
KJG žlab 330mm -5m
celkem



Příloha

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o majetkových podílech

Prohlašuji tímto, že právnická osoba

název SFK VRCHOVINA z.s.

se sídlem Sportovní 1680, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 666 10 371

DIČ: CZ6661 0371

nemá žádné osoby, které by měly podíl v této právnické osobě (tj. jedná

se o osobu, která je společníkem (nikoli členem) právnické osoby,

žadatele o dotaci. Podíl společníka a jeho výše je zapsána v obchodním

rejstříku)

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení

a je si vědoma možných právních důsledků, zamlčí-Ii nějakou skutečnost

nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V Novém Městě na Moravě dne 25.8. 2020

B B *1

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 10 371

DIČ: CZ66610371

- nemá žádné osoby, které by měly podíl v této právnické osobě (tj

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 Vrchovína 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-Ii nepravdivý údaj.

V Novém Městě na Moravě dne 25.8. 2020

‚J

René Horákovský

předseda výboru



Příloha

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VYROVNÁNÍ ZÁVAZKŮ

Prohlašuji tímto, že právnická osoba

název SFK VRCHOVINA z.s.

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

splatností

- 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 pojišťovnám a Celní správě, za vypořádání nelze

považovat posečkání dlužných závazků

- nemá v době podpísu 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 likvidací

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení

a je si vědoma možných právních důsledků, zamlčí-lí nějakou skutečnost

nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V Novém Městě na Moravě dne 25.8. 2020

René Horákovský

předseda výboru


