
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 12.4.2021

Žádost o individuální neinvestični dotaci - Bike Events s.r.o.

Společnost s ručením omezeným Bike Events s.r.o. se sídlem Železné 32, PSČ 66601, IČ: 26954397 si podala 
dne 31.03. 2021 pod čj. MUNMNM/7973/2021 individuální žádost o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 400 
tis. Kč na organizační náklady spojené s pořádáním Světového poháru horských kol 2021 ve Vysočina Areně v 
Novém Městě na Moravě ve dnech 14.-16.5.2021, která byla na základě  naší výzvy doplněna o povinné údaje 
dne 5.4.2021. Vzhledem k pandemickým opatřením nebudou součástí akce různé doprovodné aktivity pro 
diváky. Návrh na poskytnutí dotace dle žádosti je předkládán k projednání. 
Individuální neinvestiční dotace je poskytovaná v souladu se zák č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Postup při  posuzování a rozhodování o žádosti o poskytnutí dotace odpovídá samostatné působnosti územně 
samosprávného celku. Pokud se však poskytovatel dotace, tj. obec rozhodne žadateli o poskytnutí 
dotace nevyhovět, musí podle § 10a odst.4 rozpočtových pravidel uvést důvod nevyhovění žádosti.

§ 85 písm. c) zák. o obcích

I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě poskytnout společnosti Bike Events s.r.o. se sídlem Železné 
32, PSČ 666 01, IČ: 26954397 individuální neinvestiční dotaci ve výši 350 tis. Kč na úhradu organizačních 
nákladů spojených s pořádáním Světového poháru horských kol 2021 ve Vysočina Aréně v Novém Městě 
na Moravě ve dnech 14. -16. 5. 2021 a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi žadatelem Bike Events s.r.o. se sídlem Železné 
32, PSČ 666 01, IČ: 26954397 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2021 v částce 350 tis. 
Kč z odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby na odvětví sport a zájmová činnost.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Lenka Klapačová
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Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: Komise pro mládež, sport a volný čas doporučuje podpořit 
světový pohár v horských kolech. Vzhledem k současné ekonomické a 
epidemiologické situaci, kdy díky pravděpodobné neúčasti diváků bude 
snížen přínos pro sport a pro město, ale navrhuje příspěvek města 
snížit. Výše částky by měla odpovídat i současným možnostem dotační 
rezervy města tak, aby tam zůstalo dostatek prostředků i pro další 
podobné žádosti v tomto roce.
Odbor ŠKSV navrhuje ze stejných důvodů jako komise a po konzultaci s 
FIN částku 350 tis. Kč. 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Společnost s ručením omezeným Bike Events s.r.o. se sídlem Železné 32, 
PSČ 66601, IČ: 26954397 si podala dne 31.03. 2021 pod čj. 
MUNMNM/7973/2021 individuální žádost o poskytnutí neinvestiční 
dotace ve výši 400 tis. Kč na organizační náklady spojené s pořádáním 
Světového poháru horských kol 2021 ve Vysočina Areně v 
Novém Městě na Moravě ve dnech 14.-16.5.2021, která byla po 
kontrole žádosti a na základě  naší výzvy doplněna o povinné údaje 
(doklad o právní subjektivitě a statutárním zástupci a doklad o zřízení 
účtu) dne 5.4.2021. 
V minulosti byly za tímto účelem poskytnuty městem dotace v rozmezí od 
250 tis. Kč do 430 tis. Kč.
Komise pro mládež, sport a volný čas projednala žádost per rollam. Na 
základě toho doporučuje finančně podpořit konání SP v horských kolech v 
Novém Městě na Moravě, ale vzhledem k současné ekonomické a 
epidemiologické situaci, kdy díky pravděpodobné neúčasti diváků bude 
snížen přínos pro sport a pro město, navrhuje příspěvek města snížit. 
Výše částky by měla odpovídat i současným možnostem dotační rezervy 
města tak, aby tam zůstalo dostatek prostředků i pro další podobné 
žádosti v tomto roce.
Zdrojové fin. krytí:
Aby bylo možné dotaci poskytnout, je nutné přijmout rozpočtové opatření 
spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2021 v 
příslušné částce z odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné 
služby (rozpočtováno 1,3 mil. Kč) na odvětví sport a zájmová činnost.

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost (Veřejná)
Příloha - Žádost - příloha (Veřejná)

Materiál projednán: se starostou města
Komise pro mládež, sport a volný čas

Přizváni:
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