
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

Poskytnuté dotace na rok 2020 - Dodatek č. 2

Město Nové Město na Moravě poskytlo na rok 2020 finanční prostředky žadatelům v dotačních programech a 
výzvách a žadatelům o individuální dotace. Z důvodu epidemiologické situace byly dotační smlouvy upraveny 
Dodatkem č. 1 (Příloha č. 3).
V Dodatku č. 1 byla prodloužena doba čerpání poskytnutých dotací do konce roku 2021, u některých smluv ale 
došlo bohužel i k úpravě obsahu (rozsahu neuznatelných nákladů-vypuštěny náklady na dohody mimo pracovní 
poměr), přičemž někteří žadatelé plánují dotaci na dohody uzavírané mimo pracovní poměr využít. K těmto 
smlouvám navrhujeme uzavřít Dodatek č. 2 (Příloha č. 1), kterým se stanoví stejný obsah, jaký byl v 
původní smlouvě, prodloužení čerpání poskytnutých finančních prostředků zůstane nadále zachováno do 
konce roku 2021.

zák. o obcích, § 85 písm. c)

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 dle přílohy č. 1 materiálu k uzavřeným smlouvám o poskytnutí dotace mezi městem 
Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a jednotlivými žadateli uvedenými v příloze č.2 
materiálu jako příjemci dotace. 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Zpracovatel: Adéla Pohanková

Vyjádření: Odbor ŠKSV navrhuje uzavřít Dodatek č. 2 k dotačním smlouvám mezi 
městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a 
jednotlivými žadateli a umožnit tak žadatelům čerpat peněžní prostředky 
v prodlouženém časovém období na původně schválené účely.
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RM na své 36. schůzi projednala předložený návrh dne 
15.2.2021 a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření 
Dodatku č. 2 k jednotlivým smlouvám.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Město Nové Město na Moravě poskytlo na rok 2020 finanční prostředky 
žadatelům v dotačních programech a výzvách a žadatelům o individuální 
dotace. Z důvodu epidemiologické situace byly dotační smlouvy upraveny 
Dodatkem č. 1(Příloha č. 3).

V Dodatku č. 1 byla prodloužena doba čerpání poskytnutých dotací do 
konce roku 2021, u některých smluv došlo neplánovaně také k úpravě 
obsahu (Čl. I odst 1 neuznatelné náklady, kam byly přiřazeny i náklady 
na dohody uzavírané mimo pracovní poměr). K těmto smlouvám proto 
navrhujeme uzavřít Dodatek č. 2 (viz. Příloha č. 1).

Uzavřením Dodatku č. 2 mezi městem Nové Město na Moravě jako 
poskytovatelem dotace a mezi jednotlivými žadateli (viz. Přiloha č. 2) 
umožníme žadatelům opět použít finanční prostředky na původně 
schválené účely vč. nákladů na dohody mimo pracovní poměr v časově 
prodlouženém termínu (t. j. do konce roku 2021).

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 3 (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 2 (Veřejná)
Příloha - příloha č. 1 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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