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

18. Zastupitelstva města
konaného dne 20.9.2021

Dotační programy a výzvy města Nové Město na Moravě na rok 2022

Město dlouhodobě podporuje novoměstské spolky a kluby a obecně prospěšné společnosti a za tím
účelem vyhlašuje dotační programy a výzvy pro daný kalendářní rok, proto navrhujeme městské dotační
programy vyhlásit i pro rok 2022.
Podmínky dotačních programů a výzev na rok 2022 odpovídají schválené Metodice města a jsou blíže
rozpracovány v přiložených dotačních programech a výzvách  dle Příloh č. 1 - 7 materiálu.
 
Pro rok 2022 navrhujeme v rámci rozpočtu schválit pro dotační programy a výzvy částku ve výši 4, 2 mil. Kč s
tím, že navrhujeme částku rozdělit na dvě části, a to rozepsat částku ve výši 4 050 tis. Kč a  částku ve výši 150
tis. Kč ponechat jako rezervu pro případné mimořádné individuální dotace.
Pro rok 2022 tedy navrhujeme vyhlásit následné dotační programy a výzvy včetně jejich finančních objemů:
-  Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, ochrany přírody a krajiny, volného
času a malých spolků v oblasti sportu 2022 v objemu 400 tis. Kč
- Výzva pro mimořádné počiny 2022 v objemu 1 mil. Kč
- Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s členskou základnou
150 a více členů 2022 v objemu 800 tis. Kč
- Novoměstská kultura 2022 v objemu 450 tis. Kč
- Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme 2022 v objemu 300 tis. Kč
- Zkvalitnění sportovišť 2022 v objemu 400 tis. Kč
- Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci 2022 v objemu 700 tis. Kč
 
Dále doporučujeme ZM schválit Časový harmonogram předkládání a vyhodnocení žádostí o neinvestiční dotaci z
výzev a dotačních programů města na rok 2022, který je specifikován v Příloze č. 8  materiálu.
 

§102 odst. 3 zákona o obcích
 

I. Zastupitelstvo města schvaluje
zapracování částky ve výši 4 200 tis. Kč do rozpočtu města na rok 2022 určené pro dotační programy a
výzvy města

II. Zastupitelstvo města vyhlašuje
následné městské dotační programy a výzvy na rok 2022:
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- Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, ochrany přírody a
krajiny, volného času a malých spolků v oblasti sportu 2022 v objemu 400 tis. Kč
- Výzva pro mimořádné počiny 2022 v objemu 1 mil. Kč
- Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s
členskou základnou 150 a více členů 2022 v objemu 800 tis. Kč
- Novoměstská kultura 2022 v objemu 450 tis. Kč
- Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme 2022 v objemu 300 tis. Kč
- Zkvalitnění sportovišť 2022 v objemu 400 tis. Kč
- Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci 2022 v objemu 700 tis. Kč

III. Zastupitelstvo města schvaluje
časový harmonogram předkládání a vyhodnocení žádostí o neinvestiční dotaci z výzev a dotačních
programů města na rok 2022, a to dle Přílohy č. 8.

Michal Šmarda
 starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: Materiál projednala na své schůzi dne 6. 9. 2021 Rada města
Nové Město na Moravě a doporučuje ho Zastupitelstvu města
Nové město na Moravě ke schválení.
Odbor ŠKSV doporučuje ZM vyhlásit dotační programy a výzvy města na
rok 2022 a schválit Časový harmonogram dotačních programů a výzev na
rok 2022.  Dále doporučuje ZM schválit návrh objemu prostředků pro
tyto dotační programy a výzvy na rok 2022 včetně jejich rozpisu.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:15

Text důvodové zprávy: Město dlouhodobě podporuje novoměstské spolky a kluby a obecně
prospěšné společnosti a za tím účelem vyhlašuje dotační programy a
výzvy pro daný kalendářní rok, proto navrhujeme městské dotační
programy vyhlásit i pro rok 2022.
Podmínky dotačních programů a výzev na rok 2022 odpovídají schválené
Metodice města a jsou blíže rozpracovány v přiložených dotačních
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programech a výzvách  dle Přílohy č. 1 - 7 materiálu.
V minulých letech byly v rozpočtu města pro tuto oblast vyčleněny
následné částky:
v roce 2017 - 3,6 mil. Kč
v roce 2018 - 4,2 mil. Kč
v roce 2019 - 4,21 mil. Kč
v roce 2020 - 4,265 mil. Kč
v roce 2021 - vzhledem k omezujícím opatřením díky nemoci COVID -
19 byly vyhlášeny dotační programy jen pro oblast sociální  v
objemu 600 tis. Kč, v oblasti malých spolků v objemu 300 tis. Kč a dále
ve Výzvě na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti
sportu a tělovýchovy s členskou základnou 150 a více členů v
objemu 500 tis. Kč a v ostatních programech byla prodloužena platnost
veřejnoprávních smluv z roku 2020 do konce roku 2021.
Pro rok 2022 navrhujeme v rámci rozpočtu schválit pro dotační programy
a výzvy částku ve výši 4, 2 mil. Kč s tím, že navrhujeme částku rozdělit
na dvě části, a to rozepsat částku ve výši 4 050 tis. Kč do jednotlivých
dotačních programů a výzev a  částku ve výši 150 tis. Kč ponechat jako
rezervu pro případné mimořádné individuální dotace.
Pro rok 2022 navrhujeme vyhlásit následné dotační programy a výzvy
včetně objemu peněz pro ně vyčleněných:
-  Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti
kultury, ochrany přírody a krajiny, volného času a malých spolků v oblasti
sportu 2022 v objemu 400 tis. Kč
- Výzva pro mimořádné počiny 2022 v objemu 1 mil. Kč
- Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu
a tělovýchovy s členskou základnou 150 a více členů 2022 v objemu 800
tis. Kč
- Novoměstská kultura 2022 v objemu 450 tis. Kč
- Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme 2022 v objemu 300 tis.
Kč
- Zkvalitnění sportovišť 2022 v objemu 400 tis. Kč
- Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci 2022 v objemu
700 tis. Kč
Doporučujeme schválit Časový harmonogram předkládání a vyhodnocení
žádostí o neinvestiční dotaci z výzev a dotačních programů města na rok
2022, který  je specifikován v Příloze č. 8 materiálu.
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Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 1 -Výzva - malé neziskovky (Veřejná) 
 Příloha - Příloha č. 2 -Výzva - mimořádné počiny (Veřejná) 

 Příloha - Příloha č. 3 -Výzva - sport - org. nad 150 členů (Veřejná) 
 Příloha - Příloha č. 4 -dotační program kultura 2022.odt (Veřejná) 
 Příloha - Příloha č. 5 - dot. program - Sportujeme pro radost (Veřejná) 

 Příloha - Příloha č. 6 -Dot. program - Zkvalitnění sportovišť (Veřejná) 
 Příloha - Příloha č. 8 -Časový harmonogram (Veřejná) 

 Příloha - Příloha č.7 - sociální program (Veřejná) 

Materiál projednán: finanční odbor města
 vedení města

 příslušné komise rady města
 Rada města dne 6.9.2021
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