
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 7.12.2020

Návratná finanční výpomoc Mikroregionu Novoměstsko, prodloužení splatnosti NFV z roku 2020

Mikroregion Novoměstsko, žádá město o finanční výpomoc na předfinancování dotační akce "Nákup kompostérů 
pro pro občany obcí Mikroregionu". dále Mikroregion Novoměstsko Dále žádá o prodloužení vrácení návratné 
finanční výpomoci poskytnuté v letošním roce z 31.3.2021 do 30.09.2021.  

§ 10a zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC

I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření spočívající v navýšení nedaňových příjmů a odvětví 
ochrana životního prostředí o částku 1 056 000 Kč.

II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnosprávní smlouvě v příloze č. 3 o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci spočívající v prodloužení termínu vrácení finančních prostředků do 30.09.2021 
dle žádosti v příloze č. 2.

III. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města poskytnutí návratné finanční výpomoci v částce 1 056 000 Kč Mikroregionu 
Novoměstsko, IČ 70934258, sídlem Tři Studně 25, 592 04 a současně pověřuje starostu města, v případě 
jeho nepřítomnosti jednoho z místostarostů města, k podpisu veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: - FIN doporučuje předložený návrh 

Na vědomí:
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Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Mikroregion Novoměstsko je žadatelem o dotaci na "Nákup kompostérů 
pro pro občany obcí Mikroregionu". Vzhledem k tomu, že dotace je 
poskytována až po ukončení celé akce a Mikroregion nedisponuje 
dostatkem finančních prostředků žádá město o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci na předfinancování celé akce. Návratní finanční 
výpomoc bude vrácena městu jednorázově po ukončení akce a přiejtí 
dotace na účet Mikroregionu.
Mikroregion dále žádá o prodloužení termínu vrácení návratné finanční 
výpomoci na realizaci cyklostezky NMNM x Nová Ves poskytnuté v roce 
2020. Stavba je již dokončena, ale do konce roku nebude dotace ze 
státní rozpočtu zúřadována a další termín pro vyplacení dotace  začíná až 
v dubnu roku 2021. 

Materiál obsahuje: Příloha - č.1 - Žádost o poskytnutí NFV (Veřejná)
Příloha - č. 2 - žádost o prodloužení termínu (Veřejná)
Příloha - č. 3 - smlouva o NFV (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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