MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 4. 2018

Bod programu:
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Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Zpracoval:

Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
Kateřina Šváčková, referentka odboru školství, kultury a
tělovýchovy

Název bodu:

Žádost o poskytnutí dotace - Kristýna Skupieňová

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
poskytnutí dotace - Kristýna Skupieňová, ve výši 20.000,-Kč dle důvodové zprávy
T: 21. 06. 2018
O: Mgr. Vojtěch Bušina

2. schvaluje/neschvaluje
rozpočtové opatření:
a) odd. § 3419
pol. 5493
b) odd. § 6399
pol. 5901

orj. 05 ORG 20 00000 00 3300
orj. 16 ORG 70 00000 00 0000

+ 20.000,-Kč
- 20.000,-Kč

ad a) dotace v oblasti tělovýchovy fyzické osobě nepodnikající
ad b) snížení rezervy
dle důvodové zprávy
T: 21. 06. 2018
O: Ing. Vladimír Zemek

3. schvaluje/neschvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Hranice a Kristýnou Skupieňovou, , v
předloženém znění uvedeném v příloze důvodové zprávy
T: 21. 06. 2018
O: Mgr. Vojtěch Bušina

Předcházející usnesení ve věci:
2202/2018 - RM 72 ze dne 3. 4. 2018
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4. pověřuje
starostu města Hranic podpisem smluv o poskytnutí a vyúčtování dotace mezi městem
Hranice a Kristýnou Skupieňovou, dle důvodové zprávy
T: 21. 06. 2018
O: Mgr. Vojtěch Bušina
Důvodová zpráva:
Město Hranice dne 06. 03. 2018 obdrželo žádost od Kristýny Skupieňové o dotaci na Závod
Patagonman 2018 ve výši 60 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s účastí na závodu
(příloha č. 1).
Kristýna Skupieňová se věnuje triatlonu a terénnímu běhu za hranický triatlonový tým
Rocktechnik přibližně 10 let. V triatlonu si oblíbila závody v duchu extreme - Ironmany a 1/2
Ironmany na náročných tratích. Věnovala se také čistě horským běhům. V minulém roce
dosáhla těchto výsledků:
1/2 Ironman Goralman 2. místo
1/2 Ironman Oravaman 7. místo
Ironman Jánošík 1. místo
Malofatranská 50 - ultra trail 50 km - 1. místo
Na závod Patagonman 2018 - Chile, který je zařazený do nově vzniklé světové tour
extrémních triatlonů - Xtri world tour, byla vybrána formou loterie z důvodu velkého zájmu
sportovců. Vylosováno bylo pouze 300 sportovců z celého světa a Kristýna Skupieňová je
jediná z České republiky.
První disciplína, 3,8 km plavání, se odehraje v chladném oceánu ve fjordu Aysén s
vyplaváním na břeh města Puerto Chacubuco. Následná cyklistická část o délce 180 km
vyzkouší připravenost závodníků v náročných přejezdech hor po místních horských silnicích.
Závěrečný maratonský běh vede nezpevněnými pěšinami až k působivému jezeru General
Carrera. Závod se odehrává napříč Patagonií v krásných přírodních kulisách s extrémní
náročností. Závodník je na extrémních triatlonových závodech doprovázen suportérem, který
v případě jakýchkoliv problémů poskytne materiální a psychickou podporu. Kristýna
Skupieňová si vybrala jako svůj doprovod paraglidistu a běžce Reného Podpinku.
Žadatelka žádá o poskytnutí dotace na úhradu letecké dopravy a na pokrytí části ubytování.
Při účasti na závodu bude reprezentovat město Hranice i Českou republiku. Z přípravy, cesty
a závodu vzniknou materiály, které budou mít formu internetových i novinových příspěvků a
budou v nich uváděni sponzoři. Loga sponzorů budou také uvedeny na závodní kombinéze.
Žádost o poskytnutí dotace byla podána po řádném termínu z důvodu, že se žadatelka o
účasti na závodu dozvěděla až na konci měsíce ledna. Předložená žádost o poskytnutí
dotace je v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. Žadatelka nežádala v minulém období o dotaci.
Jedná-li se o žádost o poskytnutí dotace nad 50 000 Kč, pak rozhodnutí o této dotaci náleží
podle § 85 písm. c) zákona o obcích do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce. Dále
podle písm. j) téhož § je v pravomoci zastupitelstva města uzavření smlouvy o takto
poskytnuté dotaci včetně schválené účelové vázanosti poskytovaných prostředků.
Zastupitelstvu města je předložena ke schválení vzorová smlouva (příloha č. 2) konzultována
s JUDr. Danou Hlavinkovou, právní oddělení.
Stanovisko komise pro tělovýchovu a sport:
Komise nedoporučuje schválení poskytnutí dotace Kristýně Skupieňové na závod
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Patagonman 2018 z důvodu konání akce mimo region a podání žádosti mimo řádný termín.
Rada města svým usnesením 2202/2018 - RM 72 ze dne 3. 4. 2018 doporučila
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč a doporučila zastupitelstvu
města schválit smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Hranice a Kristýnou Skupieňovou
v předloženém znění.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)
Ing. Petra Birnbaumová,
finanční oddělení
JUDr. Dana Hlavinková,
právní oddělení
Mgr. Ivo Lesák, místostarosta

Dne

Výsledek

20. 3. 2018

Bez připomínek

19. 3. 2018

Připomínky zapracovány

12. 4. 2018

Bez připomínek

Přílohy:
Příloha č. 1 - žádost o poskytnutí mimořádné dotace.pdf
Příloha č. 2 - smlouva o poskytnutí dotace.doc

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Smlouva o poskytnutí a vyúčtování mimořádné dotace na akci
číslo: 01-2018...
I. Smluvní strany
Město Hranice se sídlem Pernštejnské nám. č. 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311, DIČ: CZ00301311, číslo účtu: 1320831/0100
zastoupené starostou Jiřím Kudláčkem
(dále jen poskytovatel)
a
Kristýna Skupieňová
(dále jen příjemce)
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí mimořádné dotace na akci ve výši: ………,- Kč, slovy:
…….korunčeských na akci: účast na závodu Patagonman 2018, na dobu od 01. 01. – 30. 11. 2018
schválené usnesením ……………………………………..
2. Dotace bude vyplacena na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Dotaci je příjemce oprávněn použít jen k úhradě těchto výdajů: letecká doprava, ubytování.
III. Závazky příjemce
Příjemce dotace se zavazuje:
1. Uvádět město Hranice jako poskytovatele dotace na propagačních materiálech, publikacích, webu
apod. Příjemce je oprávněn při propagaci své činnosti používat znak města.
2. Použít dotaci jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 01. 01. do 31. 12. 2018 za účelem
realizace předmětu smlouvy uvedeného v článku II. této smlouvy.
3. Umožnit orgánům města kontrolu správnosti použití dotace.
4. Neprodleně oznámit Městskému úřadu Hranice, odboru školství, kultury a tělovýchovy změnu
adresy nebo změnu osob oprávněných jednat jménem právnické osoby.
5. Neposkytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů
spojenou s realizací akce, na kterou byla dotace poskytnuta.
6. Předložit poskytovateli dotace vyúčtování dotace vypracované dle článku 8. Grantového
programu města Hranic do 30. 11. 2018. Dotaci na akci finančně ukončenou nebo pořádanou po
tomto termínu vyúčtovat do 15. 01. 2019. Úplné znění Grantového programu města Hranic je pro
příjemce dotace k dispozici na webových stánkách města Hranic www.mesto-hranice.cz. Příjemce
dotace zodpovídá za správnost a úplnost vyúčtování.
7. Dotaci nevyužitou, nevyúčtovanou, nedočerpanou nebo použitou v rozporu s touto smlouvou
vrátit do 30. 11. 2018 na účet 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy, u akce finančně ukončené nebo
pořádané po tomto termínu:
- v roce 2018 na účet 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy
- v roce 2019 nejpozději do 15. 1. 2019 na účet č. 190001320831/0100 pod VS - číslo smlouvy.
8. Předložit poskytovateli před případnou přeměnou příjemce či před zrušením příjemce likvidací
peněžní vypořádání dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele č. 1320831/0100
pod VS - číslo smlouvy s písemným odůvodněním, a to v takovém předstihu, aby nedošlo ke krácení
práv poskytovatele.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především § 10a a následujícími a dále vnitřním
předpisem Grantový program města Hranic.
2. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením …………………………………………..
3. Za neoprávněné použití dotace se proti příjemci dotace postupuje podle § 22 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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4. Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak stanoví zákon
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv.
5. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž příjemce obdrží jedno.
V Hranicích dne:

........................................................................
za poskytovatel e
Jiří Kudláček, starosta

..............................................................
za příjemce
Kristýna Skupieňová
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