
6/6/22, 2:52 PM Návrh usnesení RM 6.6.2022

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 1/3

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

60. Rady města

konané dne 6.6.2022

Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace -SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
z.s.

Společnost SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město
na Moravě, IČ: 43378480 si podala dne 6.6.2022 pod čj. MUNMNM/15594/2022 individuální žádost o poskytnutí
investiční dotace ve výši 302.000 Kč na pokrytí 100 % části nákladů  projektu "Vybudování dětského
singletracku pro děti do 12 let".
Návrh na poskytnutí dotace dle žádosti je předkládán k projednání. 
 

§ 85 písm. c) zák. o obcích
 

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 302.000,-Kč ze strany
města příjemci dotace, společnosti SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. se sídlem
Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378480, na pokrytí nákladů na realizaci
projektu "Vybudování dětského singletracku pro děti do 12 let" a za tímto účelem schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace uzavřené mezi žadatelem SPORTOVNÍ
KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na
Moravě, IČ: 43378480 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace dle přílohy
materiálu. 

II. Rada města doporučuje
schválit rozpočtové opatření - převod finančních prostředků ve výši 302.000,-Kč z odvětví finanční operace
do investičních výdajů na poskytnutí investiční dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
z.s. se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378480.

Michal Šmarda
 starosta

https://spisovka.nmnm.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=8001&cislo_spisu2=2022&doc_id=12584190
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Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová

Vyjádření: FIN - fin. krytí bude hrazeno z odvětví fin. operace 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Záměrem města Nové Město na Moravě je, ve spolupráci se Sportovním
klubem Nové Město na Moravě, zvýšit bezpečnost pumptracku v okolí
Vysočina Areny pro nejmenší cyklisty, kteří jsou na současné dráze
nejvíce ohrožení. 
Za tímto účelem je navrhováno vybudovat 170 metrů dlouhý dětský
singletrack určený výhradně pro zábavnou formu výuky jízdy na kole pro
děti do 12 let (pro které bude tento singletrack i konstrukčně
koncipovaný) v lokalitě nad kurty patřící hotelu Ski. Singletrack by byl
řešen vápencovým povrchem, tak aby na něm nebylo možno jezdit na
koloběžkách, skateboardech nebo longboardech. Singletrack by měl dvě
mírně sjezdové části a dvě mírně stoupající, z toho na jednu by se využil
stávající chodník. 
Snahou je tento pumptrack zbudovat do konce prázdnin, aby nejmenším
cyklistům mohl sloužit ještě v této sezóně. Vzhledem k tomu, že se
pozemek nachází v majetku SK Nové Město na Moravě z.s., bylo
dohodnuto, že o dotační titul požádá SK, který následně akci i zrealizuje.
Následně by pak došlo k odkupu pozemku městem, tak aby se dráha
dostala do majetku města.
Předběžnou studii proveditelnosti realizovala firma Dirty Parks, jež se v
současnosti stará o rekonstrukci singletracků v lese Ochoza, a která
současně stavěla pumptrack u Vysočina Areny. Dirty Parks bude
zodpovědná i za realizaci díla dětského singletracku s dohodnutou cenou
302 tis. Kč včetně DPH.
Individuální investiční 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.
Pokud se však poskytovatel dotace, tj. obec rozhodne žadateli o
poskytnutí dotace nevyhovět, musí podle § 10a odst.4 rozpočtových
pravidel uvést důvod nevyhovění žádosti.

Materiál obsahuje: Příloha - Pumptrack.pdf (Veřejná) 
 

Materiál projednán:

Přizváni:

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