
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 7.6.2021

Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na přestavbu červeného a modrého trailu - II. 
etapa

Radě města Nové Město na Moravě je předkládán návrh na schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu 
Vysočiny na realizaci projektu města "Přestavba červeného a modrého trailu - II. etapa". Kraj Vysočina by na 
realizaci přestavby poskytl dle smlouvy dotaci ve výši 1.340.075,-Kč.

§ 102 odst. 3 zák. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina jako poskytovatelem účelové veřejné finanční 
podpory a městem Nové Město na Moravě, jako příjemcem dotace, na základě které bude finančně 
podpořen projekt města "Přestavba červeného a modrého trailu - II. etapa", a to dle přílohy materiálů. 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová

Vyjádření: Odbor investic a financí doporučuje ke schválení vzhledem k poskytované 
dotaci.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Dne 26.03.2021 město podalo žádost o dotaci z Fondu Vysočiny na 
realizaci projektu "Přestavba červeného a modrého trailu - II. etapa" v 
rámci programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021. Dotace je 
schválena ve výši 50% z celkových nákladů projektu. Celkové náklady 
jsou ve výši 2.680.150,- Kč, dotace činí 1.340.075,- Kč. Projekt má za cíl 
opravit stávající singletrackové trasy, které jsou v provozu již delší dobu 
a v současnosti velmi poškozené i díky kůrovcové kalamitě. Opravy 
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budou provedeny odbornou firmou, která již v roce 2019 vystavěla ve 
Vysočina Areně pumptrack a opravila dětský singletrack. V rámci oprav 
budou upraveny překážky a vymodelován vápencový povrch trailů (viz. 
příloha). Realizaci projektu plánujeme na rok 2022 - závěrečná zpráva 
musí být doručena na Kraj Vysočina nejpozději dne 30.11.2022. Kraj 
Vysočina připravil smlouvu o poskytnutí dotace, kterou přikládáme v 
příloze. V roce 2021 realizujeme první etapu oprav v celkové výši 
850.000,- Kč. Pokud bude předložený návrh smlouvy schválen a 
podepsán i ze strany města, budou v roce 2022 kompletně dokončeny 
opravy červeného i modrého singletracku.
Spolufinancování ze strany města bude navrhováno do inv. části R 2022. 

Materiál obsahuje: Příloha - NMNMSML20210240.pdf (Veřejná)
Příloha - Cenova_nabidka.pdf (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:

Page 2 of 2Návrh usnesení RM 7.6.2021

07.06.2021https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk


