
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 13.12.2021

Návrh na poskytnutí dotací z dotačních programů a výzev města na rok 2022

Zastupitelstvo města  vyhlásilo  na  svém zasedání  dne  20.  9.  2021 dotační  programy  a  výzvy na  rok  2022  se 
schváleným  harmonogramem  plnění  a  návrhem  celkového  objemu  finančních  prostředků  na  rok  2022 
včetně  rozdělení částek pro jednotlivé oblasti a místní části.
Pro  dotační  programy  a  výzvy  byla  v  rozpočtu  města  na  rok  2022 schválena  celková  částka 4,2 
mil. Kč.  Obdrželi jsme celkem 50 žádostí v objemu 5 187 tis. Kč.
Všech 50 došlých žádostí administrativně zpracoval a po formální stránce zkontroloval odbor ŠKSV s tím, že 2 
žádosti  nesplnily  požadované náležitosti  stanovené Metodikou a  navrhl  jejich  vyřazení.  Jedná  se  o  následující 
žadatele  v  dotačním  programu  "Sportujeme  pro  radost  aneb  Zdravě  soutěžíme"  - SK  Petrovice  a  Orel 
jednota NMNM. Určité nepřesnosti  vykazovaly dále  žádosti Spolek  rodičů a přátel Gymnázia V. Makovského a 
Trip Team, z.s.
Takto  zpracované  žádosti předložil  odbor  ŠKSV   jednotlivým komisím  k  projednání.  Žádosti  byly  hodnoceny  v 
souladu se schválenou Metodikou na základě stanovených kritérií a v návaznosti na přidělený počet bodů byla 
žadateli navržena odpovídající výše dotace.
Zápisy z komisí včetně hodnotících listů jsou uvedeny v přílohách.
Vedení města projednalo vyhodnocené žádosti od komisí s tím, že navrhlo:
1) na doporučení sportovní komise zařadit žádosti SK Petrovice a Orel jednota do dalšího hodnocení s tím, že 
jejich požadované dotace budou z důvodu pochybení  kráceny o 30%.
2) u žádosti spolku Trip Teamu, z.s. budou z požadované dotace odečteny neuznatelné náklady, tj. 25 tis. Kč
3) u spolku Spolek rodičů a přátel Gymnázia V. Makovského bude požadovaná dotace krácena 

Na  základě  vypsaných  dotačních  programů  a  výzev  na  rok  2022  předkládáme RM  k  projednání  a  rozhodnutí 
jednotlivé návrhy  na poskytnutí neinvestičních  dotací   v  programu Výzva na podporu aktivit 
neziskových právnických osob v oblasti kultury, volného času, ochrany přírody a krajiny a malých 
spolků v oblasti sportu (vč. místních části)´dle přílohy č. 1

Na  základě  vypsaných  dotačních  programů  a  výzev  na  rok  2022  předkládáme  RM  k  projednání   jednotlivé 
žádosti o poskytnutí dotačních prostředků a doporučujeme ZM rozhodnout o poskytnutí neinvestičních dotací v 
těchto programech:
1) Výzva na podporu aktivit neziskového sektoru v oblasti sportu a tělovýchovy realizovaných 
organizacemi s členskou zákadnou 150 a více členů dle přílohy č. 1
2)  Výzva na podporu mimořádných počinů dle přílohy č. 1 
3)  Novoměstská kultura 2022, Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme 2022, Zkvalitnění 
sportovišť 2022 a Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci 2022 dle přílohy č. 1

Dále doporučujeme RM a potažmo i ZM schválit návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací v souladu se 
stanovenými částkami ve vypsaných dotačních programech a výzvách na rok 2022 dle přílohy č. 2.
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§ 85 písm. c) a 102 odst. 3) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtu

I. Rada 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 dotací na 2022 z městského dotačního 
programu Výzva  na  podporu  aktivit  neziskových  právnických  osob  v  oblasti  kultury,  volného  času, 
ochrany přírody a krajiny a malých spolků v oblasti sportu 2022 v celkovém objemu 400 tis. Kč a o 
uzavření přísl. smluv dle přílohy č. 1

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu  města  Nové  Město  na  Moravě  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 rozhodnout 
o:

 - poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2022  jednotlivým žadatelům z Výzvy na podporu aktivit 
neziskového  sektoru  v  oblasti  sportu  a  tělovýchovy  realizovaných  organizacemi s  členskou 
základnou 150 a více členů v celkovém objemu 800 tis. Kč
- poskytnutí neinvestičních  dotací  na  rok  2022 jednotlivým  žadatelům  z  Výzvy  na  podporu 
mimořádných počinů  v celkovém objemu 999 tis. Kč 
- poskytnutí  neinvestičních  dotací  na  rok  2022 jednotlivým  žadatelům  z dotačního  programu  
Novoměstská kultura 2022 v celkovém objemu 360 tis. Kč 
-  poskytnutí  neinvestičních  dotací  na  rok  2022 jednotlivým  žadatelům  z dotačního 
programu Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme 2022 v celkovém objemu 300 tis. Kč 
-  poskytnutí  neinvestičních  dotací  na  rok  2022 jednotlivým  žadatelům  z dotačního 
programu Zkvalitnění sportovišť 2022 v celkovém objemu 207 tis. Kč 
- poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2022 jednotlivým žadatelům z dotačního programu Pomoc 
a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci 2022 v celkovém objemu 695 tis. Kč,
a to vše dle přílohy č. 1
- schválení návrhu veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace v souladu s vypsanými 
dotačními  programy na  rok  2022 uzavřené mezi  městem  Nové  Město  na  Moravě  a  jednotlivými 
žadateli,  kterým  budou  dotace  poskytnuty  z  výše  uvedených  dotačních  programů města  na  rok 
2022 dle přílohy č. 2

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření:
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ŠKSV: doporučujeme poskytnout předložené návrhy částek v dotačních 
programech a velkých výzvách města jednotlivým žadatelům.
vyjádření komisí RM: viz. důvodová zpráva 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:15

Text důvodové zprávy: Zastupitelstvo města vyhlásilo na svém zasedání dne 20. 9. 2021 dotační 
programy a výzvy na rok 2022 se schváleným harmonogramem plnění a 
návrhem celkového objemu finančních prostředků na rok 2022 
včetně  rozdělení částek pro jednotlivé oblasti a místní části.
Pro dotační programy a výzvy  byla v rozpočtu města na rok 
2022 schválena celková částka 4,2 mil. Kč.  Ve stanoveném termínu jsme 
obdrželi celkem 50 žádostí v objemu 5 187 tis. Kč.
Všech 50 došlých žádostí administrativně zpracoval a po 
formální stránce zkontroloval odbor ŠKSV s tím, že 2 žádosti 
nesplnily požadované náležitosti stanovené Metodikou a navrhl 
jejich vyřazení. Jedná se o následující žadatele v dotačním 
programu "Sportujeme pro radost aneb Zdravě soutěžíme" - SK 
Petrovice a Orel jednota NMNM. Určité nepřesnosti a nedostatky 
vykazovaly dále žádosti: Spolek rodičů a přátel Gymnázia V. 
Makovského a Trip Team, z.s. 
Takto zpracované žádosti předložil odbor ŠKSV  jednotlivým komisím k 
projednání. Žádosti byly hodnoceny v souladu se schválenou Metodikou 
na základě stanovených kritérií a v návaznosti na přidělený počet bodů 
byla žadateli navržena odpovídající výše dotace.

Doporučení komisí 
Po projednání komise radě města doporučují:
Komise sportovní:
- doporučuje Radě města nevyřazovat z dalšího hodnocení žádosti SK 
Petrovice a Orel jednota.
Důvodem je to, že informace, které nejsou doložené v povinných 
přílohách, jsou dostatečně prezentovány ve formuláři žádosti.
- doporučuje Radě města v programu "Zkvalitnění sportovišť" u žadatele 
Trip Teamu v projektu "Obnova lezeckých cest na lezecké stěně v NMNM 
" krátit požadovanou dotaci na částku 14 tis. Kč z toho důvodu, že 
projekt obsahuje neuznatelné náklady (pronájem lešení).
- doporučuje RM upravit alokované částky do jednotlivých programů a 
výzev na rok 2022, a to tak, že z programu "Zkvalitnění sportovišť" 
doporučuje přesunout nedočerpanou částku do programu "Sportujeme 
pro radost" a do výzvy pro malé spolky.
- doporučuje vykrýt všechny požadavky žadatelů, kteří splňují stanovená 
kritéria s tím, že jednotlivé navržené dotace je možné z důvodů 
nedostatku prostředků krátit příslušným koeficientem

Vedení města projednalo takto vyhodnocené žádosti od komisí s 
tím, že navrhuje:
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1) na doporučení sportovní komise zařadit žádosti SK Petrovice a Orel 
jednota do dalšího hodnocení s tím, že jejich požadované dotace budou z 
důvodu pochybení  kráceny o 30%.
2) u žádosti spolku Trip Teamu, z.s. budou z požadované dotace 
odečteny neuznatelné náklady, tj. 25 tis. Kč
3) u spolku Spolek rodičů a přátel Gymnázia V. Makovského bude 
požadovaná dotace krácena 

Závěr:
Na základě vypsaných dotačních programů a výzev na rok 2022 
předkládáme RM k projednání a rozhodnutí jednotlivé návrhy 
na poskytnutí neinvestičních dotací z Výzvy na podporu aktivit 
neziskových právnických osob v oblasti kultury, volného času, 
ochrany přírody a krajiny a malých spolků v oblasti sportu (vč. 
místních části) dle přílohy č. 1

Na základě vypsaných dotačních programů a výzev na rok 2022 
předkládáme RM k projednání  jednotlivé žádosti o poskytnutí dotačních 
prostředků a doporučení ZM rozhodnout o poskytnutí neinvestičních 
dotací v těchto programech:
1) Výzva na podporu aktivit neziskového sektoru v oblasti sportu 
a tělovýchovy realizovaných organizacemi s členskou základnou 
150 a více členů dle přílohy č. 1
2)  Výzva na podporu mimořádných počinů dle přílohy č. 1 
3)  Novoměstská kultura 2022, Sportujeme pro radost aneb 
zdravě soutěžíme 2022, Zkvalitnění sportovišť 2022 a Pomoc a 
podpora osobám v nepříznivé sociální situaci 2022 dle přílohy č. 
1

Dále doporučujeme RM a potažmo i ZM schválit návrh 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s 
vypsanými dotačními programy na rok 2022 dle přílohy č. 2

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 2 - smlouva (Veřejná)
Příloha - Zápis z kult. komise (Veřejná)
Příloha - Hodnotící listy - kultura (Veřejná)
Příloha - Zápis ze sportovní komise (Veřejná)
Příloha - Hodnotící listy - sport + volný čas + mimoř. počiny (Veřejná)
Příloha - Zápis ze soc. komise (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 1 - Návrhy dotací na rok 2022 (Veřejná)

Materiál projednán: v příslušných komisích Rady města
vedení města

Přizváni:
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