MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 2. 2019

Bod programu:

7

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Zpracoval:

Mgr. Vojtěch Bušina - vedoucí odboru školství, kultury a
tělovýchovy
MgA. Jarmila Vrtalová - referentka odboru školství, kultury a
tělovýchovy

Název bodu:

Aktualizace Grantového programu

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
aktualizaci Grantového programu dle důvodové zprávy

Předcházející usnesení ve věci:
Usnesení 185/2019 - RM 5 ze dne 29. 1. 2019

Důvodová zpráva:
Viz. soubor "190207 - ZM - DZ aktualizace GP.docx".

Důvodová zpráva
A) Usnesením 66/2018 - RM 3 ze dne 11. 12. 2018 jmenovala Rada města komise rady.
Některé z nich dle své kompetence vykonávají i funkci grantové komise. Oproti předchozímu
volebnímu období nebyla ale ustanovena komise pro investiční činnost. Rada města proto
jmenuje Grantovou komisi pro tento účel.
V souvislosti s touto skutečností bude upraven Grantový program, článek 3. Grantové komise
pro přidělení grantu z rozpočtu města Hranic, část 3.2.
Původní znění je přeškrtnuto, nové znění je uvedeno barevně.
3.2. Granty na podporu investic a oprav tělovýchovných, kulturních zařízení a zařízení
sociálních služeb
Grantová komise:
Grantové oblasti:
Komise pro investiční činnost Grantová komise
Investic a oprav v tělovýchově, kultuře a
jmenovaná Radou města
sociálních věcech

B) Usnesením 46/2018 – ZM 3 ze dne 20.12.2018 byl schválen návrh rozpočtu města Hranic
na rok 2019. Tímto usnesením byla schváleno navýšení částky na dotace v oblasti podpory
oprav a obnovy objektů v oblasti památkové péče na území města Hranic.
Původně rozdělována částka 250 tis. Kč, nově k rozdělení 450 tis. Kč
Proto bude aktualizován článek 1. Grantového programu „Oblasti Grantového programu a
výše vyčleněných finančních prostředků v jednotlivých oblastech“, část 1.3.
Původní znění je přeškrtnuto, nové znění je uvedeno barevně.
1.3.
Oblast podpory oprav a obnovy objektů v oblasti památkové péče na území
města Hranic (250 450 tis. Kč)
Tyto granty se udělují za účelem podpory oprav památek, které nejsou v majetku města, a to
na:
- opravu a obnovu viditelných částí objektů v městské památkové zóně a v jejím ochranném
pásmu (uliční průčelí, příp. celá fasáda, střešní plášť),
- opravu a obnovu městských hradeb,
- opravu a obnovu staveb drobné architektury (památek místního významu)
Navrhované úpravy Grantového programu projednala Rada města na svém jednání dne
29.1.2019 a svým usnesením 185/2019 - RM 5 ze dne 29. 1. 2019 doporučila Zastupitelstvu
města Hranic schválit aktualizaci Grantového programu dle této důvodové zprávy.
Grantový program města Hranic se zapracovanými změnami (původní znění přeškrtnuto a
navržené nové znění červeně) a se zapracovanými články o provedené aktualizaci v úvodní
kapitole a v ostatních ustanoveních je přílohou 1. tohoto materiálu.
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Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

PhDr. Vladimír Juračka

31. 1. 2019

Výsledek
Bez připomínek

Přílohy:
Příloha 1 - aktualizace Grantového programu města Hranic.doc
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