
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
15. Zastupi te lstva města

konaného dne 8.3.2021

Sportovní infrastruktura - Investice do 10 mil. Kč

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě je předkládán návrh na schválení podání žádosti o dotaci v rámci 
VÝZVY 12/2020, program č. 162 52 REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020-2024 a v případě získání 
dotace  schválit zajištění finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2022 na realizaci akce "STAVEBNÍ 
ÚPRAVY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ"

§ 84 odst. 4 zák. o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje
podání žádosti o dotaci v rámci VÝZVY 12/2020, program č. 162 52 REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ 
INFRASTRUKTURA 2020-2024 a v případě získání dotace zajistit finanční prostředky v rozpočtu města pro 
rok 2022 na kompletní předfinancování realizace akce "STAVEBNÍ ÚPRAVY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V 
NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ" v minimální výší 1 500 000,- Kč, dle podmínek poskytovatele dotace, Národní 
sportovní agentury.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová

Vyjádření: RM č. 37 dne 15.2.2021 doporučila předložený materiál. 
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:
Město Nové Město na Moravě při realizaci stavby sportovní haly začalo s 
přípravou úprav  stávajícího fotbalového hřiště, v současnosti je 
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připravena projektová dokumentace a řeší se rozpočet projektu. Ihned 
po dokončení podkladů bude připravena žádost o dotaci v rámci VÝZVY 
12/2020, program č. 162 52 REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ 
INFRASTRUKTURA 2020-2024. Zdroji financování v rámci Výzvy jsou 
státní rozpočet až do výše 70% z celkových způsobilých výdajů a vlastní 
zdroje žadatele nejméně ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů. 
Přílohou žádosti je doklad o zajištění vlastního podílu žadatele na 
financování akce, což má být formou usnesení zastupitelstva územního 
samosprávného celku.
Projekt musí být minimálně ve výši 1 428 571,- Kč (tj. minimální výše 
dotace je 1 mil. Kč, vlastní podíl žadatele je nejméně 428 571,- 
Kč). Předmětem žádosti o dotaci bude projekt stavebních úprav, a 
to především na realizace terénních úprav,, zpevněných ploch, tribun a 
střídaček.

Materiál obsahuje: Příloha - Vyzva_12_2020_RSI_Investice-do-10-mil.-Kc.pdf (Veřejná)

Materiál projednán: 36. Rada města, konaná dne 15.2.2021, pod číslem usnesení: 
14/36/RM/2021

Přizváni:
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