
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

Žádost spolku SFK Vrchovina z. s. o prodloužení čerpání dotací

Radě města předkládáme 2 žádosti spolku SFK Vrchovina z. s., se sídlem Sportovní 1480, 592 31 Nové Město na 
Moravě k projednání:

1) Dne 3.12.2020 byla na odbor ŠKSV doručena žádost spolku SFK Vrchovina z. s., evidovaná pod č. j. 
MUNMNM/31690/2020, o prodloužení doby čerpání individuální dotace na Zajištění účasti družstev klubu v 
soutěžích FAČR, ve výši 520 tis. Kč, číslo smlouvy NMNMSML20200188, která byla schválena zastupitelstvem 
města dne 1.6.2020 usnesením 16/11/ZM/2020.
Spolek SFK Vrchovina z. s. žádá o prodloužení doby čerpání dotace o jeden rok, tj. do 31.12.2021, důvodem 
této žádosti jsou přetrvávající opatření vyhlášená vládou České republiky. Fotbalové soutěže, které se měly 
uskutečnit na podzim 2020, budou odehrány až na jaře 2021.

2) Dne 3.12.2020 byla na odbor ŠKSV doručena žádost spolku SFK Vrchovina z. s., evidovaná pod č. j. 
MUNMNM/31691/2020 o prodloužení doby čerpání individuální dotace na Opravu střešní krytiny na budově 
kabin, ve výši 80 tis. Kč, číslo smlouvy NMNMSML20200671, která byla schválena zastupitelstvem města dne 
23.11.2020 usnesením 7/13/ZM/2020.
Spolek SFK Vrchovina z. s. žádá o prodloužení doby čerpání dotace o jeden rok, tj. do 31.12.2021 z důvodu 
opatření vlády ČR, onemocnění pracovníků nemocí Covid - 19 a následné karantény pracovníků dodavatelské 
firmy.

Z důvodu opaření vlády ČR souvisejících s nemocí Covid - 19 byly v letošním roce již sice prodlouženy dotační 
smlouvy na poskytnuté dotace ve všech vyhlášených dotačních programech a výzvách, ale ne u dotačního 
programu a výzvy pro sociální oblast a u individ. dotací.
Prodloužení doby čerpání dotace formou dodatku ke smlouvě schvaluje ten orgán, který schválil původní 
smlouvu o poskytnutí dotace, což je v obou případech Zastupitelstvo města.

I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města schválit prodloužení termínů použití dotačních prostředků poskytnutých na rok 2020 
spolku SFK Vrchovina z. s., se sídlem Sportovní 1480, 592 31 Nové Město na Moravě u individuální dotace 
na Zajištění účasti družstev klubu v soutěžích FAČR (č. smlouvy NMNMSML20200188) a individuální dotace 
na opravu střešní krytiny na budově kabin (č . smlouvy NMNMSML20200671), a to o 1 kalendářní rok (tj. 
do 31.12.2021)  a uzavření příslušných dodatků k těmto smlouvám dle vzorové přílohy č. 2
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Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Zpracovatel: Adéla Pohanková

Vyjádření: Odbor ŠKSV doporučuje schválit prodloužení doby pro čerpání dotací do 
31.12.2021

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: 1) Dne 3.12.2020 byla na odbor ŠKSV doručena žádost spolku SFK 
Vrchovina z. s., evidovaná pod č. j. MUNMNM/31690/2020, o prodloužení 
doby čerpání individuální dotace na Zajištění účasti družstev klubu v 
soutěžích FAČR, ve výši 520 tis. Kč, číslo smlouvy NMNMSML20200188, 
která byla schválena zastupitelstvem města dne 1.6.2020 usnesením 
16/11/ZM/2020.
Spolek SFK Vrchovina z. s. žádá o prodloužení doby čerpání dotace o 
jeden rok, tj. do 31.12.2021, důvodem této žádosti jsou přetrvávající 
opatření vyhlášená vládou České republiky. Fotbalové soutěže, které se 
měly uskutečnit na podzim 2020, budou odehrány až na jaře 2021.

2) Dne 3.12.2020 byla na odbor ŠKSV doručena žádost spolku SFK 
Vrchovina z. s. , evidovaná pod č. j. MUNMNM/31691/2020 o prodloužení 
doby čerpání individuální dotace na Opravu střešní krytiny na budově 
kabin, ve výši 80 tis. Kč, číslo smlouvy NMNMSML20200671, která byla 
schválena zastupitelstvem města dne 23.11.2020 usnesením 
7/13/ZM/2020.
Spolek SFK Vrchovina z. s. žádá o prodloužení doby čerpání dotace o 
jeden rok, tj. do 31.12.2021 z důvodu opratření vlády ČR, onemocnění 
pracovníků nemocí Covid - 19 a následné karantény pracovníků 
dodavatelské firmy.

Z důvodu opaření vlády ČR souvisejících s nemocí Covid - 19 byly v 
letošním roce již prodlouženy dotační smlouvy na poskytnuté dotace ve 
všech vyhlášených dotačních programech a výzvách, kromě dotačního 
programu a výzvy pro sociální oblast. Toto prodloužení bylo schváleno 
Zastupitelstvem města dne 1.6.2020, prodloužení smluv u individuálních 
dotací zatím schváleno nebylo.
Prodloužení doby čerpání dotace formou dodatku ke smlouvě schvaluje 
ten orgán, který schválil původní smlouvu o poskytnutí dotace, což je v 
obou případech Zastupitelstvo města.

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 1 - žádosti (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 2 - dodatek (Veřejná)

Materiál projednán:
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Přizváni:
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