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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

17. Zastupitelstva města
konaného dne 21.6.2021

Návrh na poskytnutí dotací z vyhlášených výzev města na rok 2021

Zastupitelstvo města vyhlásilo na svém zasedání dne 8. 3. 2021 výzvy na rok 2021 se schváleným
harmonogramem plnění a návrhem celkového objemu finančních prostředků na rok 2021. 
Pro Výzvu na podporu aktivit neziskového sektoru v oblasti sportu a tělovýchovy realizovaných organizacemi s
členskou základnou 150 a více členů byla schválena celková částka 500 tis. Kč.
V této oblasti jsme obdrželi celkem 4 žádosti v objemu 954 000,- Kč.
Žádosti byly hodnoceny sportovní komisí v souladu se schválenou Metodikou.
Rada města Nové Město na Moravě na své schůzi dne 14.6.2021 žádosti projednala a doporučila je ZM k
rozhodnutí dle návrhu sportovní komise specifikované v  Příloze č. 1.
Dále předkládáme k odsouhlasení návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s vypsanými
dotačními programy na rok 2021 dle Přílohy č. 2.
 

§ 85 písm. c) zák. o obcích
 

I. Zastupitelstvo města rozhoduje
v souladu  se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění o  poskytnutí neinvestičních dotací na rok
2021  jednotlivým žadatelům z Výzvy na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti
sportu a tělovýchovy s členskou  základnou 150 a více členů dle Přílohy č. 1, a za tím účelem
schvaluje uzavření příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 v
souladu s vypsanou výzvou na rok 2021 mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace
a jednotlivými žadateli, kterým budou dotace poskytnuty z výše uvedené výzvy města na rok 2021.

Stanislav Marek
 místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek
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Schvalovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: Rada města Nové Město na Moravě na své 42. schůzi doporučila
poskytnout předložené návrhy částek jednotlivým žadatelům z Výzvy na
podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu a
tělovýchovy s členskou  základnou 150 a více členů dle přílohy č.
1.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Zastupitelstvo města vyhlásilo na svém zasedání dne 8. 3. 2021 výzvy na
rok 2021 se schváleným harmonogramem plnění a návrhem celkového
objemu finančních prostředků na rok 2021. 
Pro Výzvu na podporu aktivit neziskového sektoru v oblasti
sportu a tělovýchovy realizovaných organizacemi s členskou
základnou 150 a více členů  byla schválena celková částka 500
tis. Kč.
V  oblasti velkých sportovních spolků jsme obdrželi celkem 4 žádosti v
objemu 954 000,- Kč.
 Takto zpracované žádosti předložil odbor ŠKSV sportovní komisi k
projednání. Žádosti byly hodnoceny v souladu se schválenou Metodikou.
Rada města Nové Město na Moravě na své schůzi dne 14.6.2021 všechny
žádosti projednala a doporučila je ZM k rozhodnutí dle návrhu sportovní
komise specifikované v  Příloze č. 1.
Stanovisko Komise sportovní:
Doporučuje ke schválení výše dotací jednotlivým žadatelům - velkým
spolkům s členskou základnou 150 a více členů dle přílohy č. 1
 
 
 
 
 
 

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č.1 - návrh dotací pro spolky s členskou základnou 150 a
více členů (Veřejná) 

 Příloha - příloha č. 2 - vzorová veřejnoprávní smlouva (Veřejná) 
 

Materiál projednán: v příslušných komisích Rady města
 vedení města

 
Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha
https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha

