MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018

Bod programu:
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Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor rozvoje města

Zpracoval:

Ing. arch. Marek Kuchta
Ing. Dagmar Čabalová
Jaroslav Strnad

Název bodu:

Granty na podporu investic a oprav tělovýchovných zařízení a
zařízení sociálních služeb na území města Hranic pro rok 2018

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
poskytnutí dotací - příspěvků a grantů - na rok 2018 v oblasti na podporu investic a oprav
tělovýchovných zařízení, kulturních zařízení a zařízení sociálních služeb na území města
Hranic dle Grantového prgramu Hranic QI 61-01-10 a Zásad pro poskytování příspěvků z
rozpočtu města Hranic QI 61-01-09 městem Hranice v jednotlivých případech pro žadatele
dle varianty:
VARIANTA A
dle návrhu rady města uvedeného v důvodové zprávě
VARIANTA B
dle návrhu zastupitelstva města uvedeného v zápisu
T: 21. 06. 2018
O: Ing. arch. M. Kuchta
2. pověřuje
starostu města Hranic podpisem smluv o poskytnutí a vyúčtování dotace - grantů a
příspěvků na rok 2018 v jednotlivých případech pro žadatele dle bodu 1. tohoto usnesení
Předcházející usnesení ve věci:
2173/2018 - RM 71 ze dne 13. 3. 2018

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Hranic dne 23.6.2016 schválilo usnesením č. 315/2016 – ZM 14 další
aktualizaci Grantového programu (QI 61-01-10) v návaznosti na připomínky komisí Rady
města Hranic.
Aktualizace v návaznosti na zapracování změn rozdělovaných částek v jednotlivých
oblastech byla schválena Zastupitelstvem města Hranic usnesením 445/2016 – ZM 18 ze
dne 15.12.2016.
Bod 1.2 Grantového programu (QI 61-01-10) se týká grantů v oblasti podpory investic a
oprav tělovýchovných zařízení, kulturních zařízení a zařízení sociálních služeb na území
města Hranic.
Granty se udělují za účelem zkvalitnění technického zázemí pro volnočasové aktivity
občanů. Mají za cíl udržet tělovýchovné a kulturní objekty na území města v
provozuschopném stavu, zabránit vynucenému omezení tělovýchovných a kulturních aktivit z
důvodu havarijního stavu zařízení a zkvalitnit technický stav tělovýchovných a kulturních
zařízení. Dále se tyto granty udělují na podporu investic a oprav v sociální oblasti.
Tyto granty jsou určeny na:
- rekonstrukci a opravy stávajících sportovních a kulturních zařízení, včetně technického a
sociálního zázemí
- opravu, rekonstrukci případně výstavbu dětských a sportovních hřišť, včetně technického a
sociálního zázemí
- výstavbu nových sportovních zařízení a sportovišť
- opravu, rekonstrukci případně podporu výstavby objektů k poskytování sociálních služeb.
Žadatelem mohou být právnické a fyzické osoby, které jsou majiteli předmětného
tělovýchovného zařízení, kulturního zařízení nebo
zařízení sociálních služeb, nebo
předmětné zařízení mají v dlouhodobém pronájmu nebo výpůjčce.
Požadovaná i poskytnutá podpora může činit max. 80% celkových předpokládaných i
skutečných nákladů na realizaci projektu.
V případě víceletých projektů může požadovaná částka činit max. 80 % rozpočtových
nákladů daného roku.
Z poskytnutého grantu lze hradit:
Investiční výdaje a opravy. Projektové práce, znalecké a odborné posudky související s
plánovanou investicí či opravou, které jsou nezbytné pro provedení oprav a rekonstrukce vč.
nákladů na zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr.
Dále pak projektové práce nutné pro vydání územního a stavebního povolení vč. nákladů na
zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr na výstavbu nových zařízení. Nákup
nářadí, pomůcek a vybavení, technického zařízení.
Jedná se o stručný výčet možného účelu použití. Rozhodující je konkrétní vymezení v
příslušné smlouvě, které nesmí být v rozporu s grantovým programem.
Z poskytnutého grantu nelze hradit:
Nákup vnitřního vybavení (stoly, židle, kuchyňské linky, skříně, koberce atd.)
Nákup údržbové a zahradní techniky (sekačky, křovinořezy, pily, vrtačky, AKU nářadí atd.)
Rekonstrukci a opravu sakrálních památek a stávajících ubytovacích zařízení, která nejsou
součástí sportovních a kulturních objektů.
Celková částka schválená v rozpočtu města na rok 2018 je ve výši 1.000.000 Kč.
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Odbor rozvoje města obdržel celkem 9 žádostí o granty na podporu investic a oprav
tělovýchovných a kulturních zařízení na území města Hranic s celkovou požadovanou
částkou 1 583 808 Kč.
Grantové komisi konané dne 26.2.2018 byly předloženy k posouzení všechny žádosti.
Komise si schválila tyto kritéria pro hodnocení žádostí:
•
podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
•
využití pro širší veřejnost
•
přínos pro reprezentaci města
•
čerpání finančních prostředků z města v minulých letech.
Z níže uvedených důvodů komise vyřadila z hodnocení tři žádosti. Jednalo se o Judo
ŽELEZO Hranice z.s., Klub rychlostní kanoistiky Slovan Hranice z.s. a Naparia a.s..
•
Naparia a.s., nesplňuje požadavek na činnost nekomerčního charakteru. Předmět
podnikání společnosti je hostinská činnost a poskytování služeb.
•
Klub rychlostní kanoistiky Slovan Hranice z.s., požadavek na nákup
jednonápravového přívěsu. Z grantu nelze hradit nákup údržbové, dopravní a zahradní
techniky.
•
Judo ŽELEZO Hranice z.s. , v loňském roce 2017 obdržel klub na nákup TATAMI z
rozpočtu města mimo grantové řízení dotaci ve výši 120.000,- Kč (usnesení č.584/2017 ZM 24 ze dne 12.10.2017)
Na základě schválených kritérií provedla komise bodové hodnocení žádostí a doporučuje
rozdělit finanční prostředky dle tabulky, která je přílohou důvodové zprávy.
Rada města na svém jednání dne 13. 3. 2018 projednala návrh rozdělení finančních
prostředků, který předložila grantová komise. Po projednání předloženého návrhu rada
města upravila rozdělení finančních prostředků dle tabulky, která je přílohou důvodové
zprávy.
Rada města svým usnesením 2173/2018 - RM 71 ze dne 13. 3. 2018 doporučuje
zastupitelstvu města schválit návrh rozdělení grantů na podporu investic a oprav
tělovýchovných zařízení, kulturních zařízení a zařízení sociálních služeb na území města
Hranic pro rok 2018 dle tabulky, která je přílohou důvodové zprávy.
Bez připomínkového řízení
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