
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

Smlouva o výpůjčce Gymnázium NMNM

Radě města Nové Město na Moravě je předkládán návrh na schválení smlouvy o výpůjčce sportovního zařízení 
(Sportovní haly) mezi městem Nové Město na Moravě a Gymnáziem Vincence Makovského se sportovními 
třídami Nové Město na Moravě.

§ 84 odst. 4 zák. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce Sportovní haly NMNM mezi městem Nové Město na Moravě a 
Gymnáziem Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě  uvedené v příloze č. 1 
materiálu. 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová

Vyjádření: Odbor investic doporučuje ke schválení
Odbor SMM doporučuje ke schválení
Finanční odbor doporučuje ke schválení

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Dne 27.4.2020 město podalo žádost o dotaci na Kraj Vysočina na 
realizaci projektu "Výstavba sportovní haly v Novém Městě na 
Moravě". Na tento projekt jsme obdrželi dotaci v rámci výzvy V4 Sport v 
roce 2019 od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ve výši 
34.001.605,- Kč. Celkové náklady projektu jsou 68.511.410,- Kč. Kraj 
Vysočina je připraven na akci poskytnout dotaci ve výši 10% z celkových 
uznatelných nákladů, což činí 6.851.141,- Kč. Souběžné čerpání i krajské 
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dotace je umožněno v dotačních podmínkách Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy.
Jednou z podmínek poskytovatele dotace je možnost bezúplatného 
využití sportovní haly na dobu 5 let pro potřeby krajem zřizovaných 
středních škol (viz. čl. 5 smlouvy o poskytnutí dotace), s tím, že tímto 
účelem by byly mezi vlastníkem haly/provozovatelem haly a příslušnou 
střední školou uzavírány dohody o využití haly (viz. příloha č. 1).

Materiál obsahuje: Příloha - č.1 -Smlouva o výpůjčce (Veřejná)
Příloha - Příloha smlouvy o výpůjčce- nákres (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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