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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
51. Rady města

konané dne 13.12.2021

Žádost o poskytnutí indivíduální neinvestiční dotace - NMNM (FO)

Žadost pana PSČ 592 31 Nove Město na Moravě, o poskytnuti individualni

neinvestiční dotace ve výši 47 tis. Kč byla městu doručena dne 26.11.2021 pod číslem:

MUNMNM/12567096/2021 za účelem podpory syna při jeho tenisových aktivitách, zejména tréninky,

pronájem haly, ubytování, startovné, soustředění, tenisové oblečení a vybavení.

Syn hraje a trenuje v kategorii mladši žaci za klub TC Brno Dosahuje velmi dobrych vysledků

Individuální neinvestiční dotace je poskytovaná v souladu se zák č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšĺch

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, ale pokud se však poskytovatel dotace rozhodne žadateli o poskytnutí dotace

případně nevyhovět, musí podle iOa odst.4 rozpočtových pravidel uvést důvod nevyhovění žádosti.

Žádost projednala Komise pro mládež, sport a volný čas na svém zasedání dne 6.12.2021 a na základě diskuse

dospěla k usnesení s tím, že doporučuje radě města nevyhovět žádosti pana a dotaci

neposkytnout z těchto důvodů:

syn nepůsobi ve sportovnim klubu či spolku na uzemi NMNM, ale hraje a trenuje za klub

TC Brno

- požadovaná výše podpory je neúměrná výši poskytované sportovním klubům a spolkům na území NMNM

- sportovně talentovaných dětí je v NMNM mnoho a je zde zavedena veřejná podpora na základě dotačních

programů pro sportovní kluby a spolky

85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

L Rada města rozhoduje

o poskytnuti neinvestični dotace ve vyši 47 tis Kč fyzicke osobě panu

na uhradu nakladů spojenych s tenisovymi aktivitami jeho syna ‚

a za tím účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Nové Město

na Moravě jako poskytovatelem dotace a panem

jako přijemcem dotace

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 spočívající v převodu finančních prostředků v částce 47 tis. Kč z

odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby na odvětví sport a zájmová činnost

https://ejednani.immm.cz/wgj/service?actioncz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 16.12.2021
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Michal Šmarda

starosta

Předkladatel: Míchal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: Komise pro mládež, spor!: a volný čas doporučuje radě

města nevyhovět žadosti pana z těchto důvodů

syn pana ‚ nepůsobi ve

sportovním klubu či spolku na území NMNM, ale hraje a trénuje za klub

TC Brno

- požadovaná výše podpory je neúměrná výši poskytované sportovním

klubům a spolkům na území NMNM

- sportovně talentovaných dětí jev NMNM mnoho a je zde zavedena

veřejná podpora na základě dotačních programů pro sportovní kluby a

spolky

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodove zpravy Zadost pana

o poskytnuti individualni neinvestični dotace ve vyši 47

tis. Kč byla městu doručena dne 26.11.2021 pod číslem:

MUNMNM/12567096/2021 za učelem podpory při jeho

tenisových aktivitách, zejména tréninky, pronájem haly, ubytování,

startovné, soustředění, tenisové oblečení a vybavení.

Syn hraje a trenuje za klub TC Brno a dosahuje velmi

dobrých výsledků.

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,

ale pokud se však poskytovatel dotace rozhodne žadateli o

poskytnutí dotace případně nevyhovět, musí podle lOa odst.4

rozpočtových pravidel uvést důvod nevyhovění žádosti.

Žádost projednala Komise pro mládež, sport a volný čas na svém

zasedání dne 6.12.2021 a na základě diskuse dospěla k usnesení s tím,

že doporučuje radě města nepodpořit žadost pana z

těchto důvodů:

- syn nepůsobí ve sportovním klubu či spolku na území NMNM, ale hraje

a trénuje za klub TC Brno

- požadovaná výše podpory je neúměrná výši poskytované sportovním

klubům a spolkům na území NMNM
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- sportovně talentovaných dětí jev NMNM mnoho a je zde zavedena
veřejná podpora na základě dotačních programů pro sportovní kluby a
spolky

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost (Veřeiná)

Materiál projednán: s vedením města

Komise pro mládež, sport a volný čas

Přizváni:
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