MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 9. 2019

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 mimořádné dotace v oblasti tělovýchovy

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
poskytnutí dotace Domu dětí a mládeže Hranice, p.o., IČO: 60782196, se sídlem Galašova
1746, 753 01 Hranice, na Mistrovství Evropy mažoretek 2019, Itálie ve výši 100 tis. Kč dle
důvodové zprávy
T: 17. 10. 2019
O: Mgr. Vojtěch Bušina

2. schvaluje/neschvaluje
rozpočtové opatření:
a) odd. § 3419
pol. 5331
b) odd. § 4357
pol. 5901

orj. 05 ORG 20 00000 00 3300
orj. 20 ORG 20 00000 00 0380

+ 100 000 Kč
- 100 000 Kč

ad a) dotace v oblasti tělovýchovy příspěvkovým organizacím
ad b) snížení rezervy pro Domov seniorů Hranice v roce 2019
dle důvodové zprávy
T: 17. 10. 2019
O: Ing. Vladimír Zemek

3. schvaluje/neschvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Hranice a Domem dětí a mládeže, p.o., IČO:
60782196, se sídlem Galašova 1746, 753 01 Hranice, v předloženém znění uvedeném v
příloze důvodové zprávy
T: 17. 10. 2019

O:

Mgr. Vojtěch Bušina

4. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace Domu dětí a mládeže
Hranice, p.o., dle důvodové zprávy
T: 17. 10. 2019
O: Mgr. Vojtěch Bušina

Předcházející usnesení ve věci:
608/2019 - RM 18 ze dne 3. 9. 2019
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Důvodová zpráva:
Město Hranice dne 27. 08. 2019 obdrželo žádost Domu dětí a mládeže Hranice, p.o. (dále
jen DDM Hranice) o dotaci na Mistrovství Evropy mažoretek mezinárodní asociace NBTA
2016 - Itálie ve výši 262 000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí (příloha č. 1).
Žádost o poskytnutí dotace je určena na úhradu ubytování, stravování, dopravy a vstupného.
Mistrovství Evropy se zúčastní skupina mažoretek Panenky a Minipanenky pod vedením
Jany Sámelové, Jany Koutníkové a trenérek Zuzany Urbancové a Kateřiny Sámelové.
Skupinu Panenky tvoří 14 děvčat ve věku 13 – 17 let, skupinu Minipanenky tvoří 17 děvčat
ve věku 11 – 13 let. Mažoretky trénují několikrát týdně a mezi jejich hlavní disciplíny patří
skupinové sestavy s hůlkou nebo pompony. Věnují se také soutěžení v sólových
disciplínách, ve kterých každoročně sklízí mistrovské tituly. Skupina mažoretek Panenky
velmi úspěšně pokračuje v tradici a již 7x obhájila titul Mistra České republiky. Největším
úspěchem Panenek je zisk titulu Mistr Evropy z let 2016, 2017 i 2018. Mladší skupina
Minipanenky získala 2x titul Mistr České republiky, dále Vicemistr České republiky a druhý
Vicemistr České republiky.
Mažoretky Panenky a Minipanenky kromě tréninků a soutěží reprezentují DDM Hranice a
město Hranice na různých kulturních, sportovních a společenských akcích nejen ve městě,
ale i po celé České republice.
Na evropské mistrovství jedou mažoretky Panenky již počtvrté a opět se budou snažit obhájit
titul Mistryně Evropy v kategorii „Traditional corp juvenilie“. Mažoretky Minipanenky jedou na
Mistrovství Evropy poprvé a budu soutěžit v kategorii juvenilie „ Parade corp“. Příprava
skupiny na Mistrovství Evropy probíhá již v průběhu prázdnin, kdy mažoretky absolvují letní
týdenní soustředění a poté budou v nácviku intenzivně pokračovat až do samotného
odjezdu.
Hranické Panenky patří již 21let ke špičce nejlepších mažoretek v České republice i Evropě.
Za tuto dobu se i přes obměnu generací mohou pyšnit nespočitatelnou řadou titulů a ocenění
za stále vysokou úroveň a kvalitu jejich mažoretkového umění a originálních sestav, které
jsou často vzorem a zdrojem inspirace pro jiné mažoretkové skupiny.
Předložená žádost o poskytnutí dotace je v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Financování mimořádné dotace je navrženo z rezervy Domova seniorů Hranice na rok 2019
ve výši 5 600 000 Kč, která byla určena na dofinancování v případě nižší dotace od MPSV. V
současné době činí zůstatek rezervy 3 087 000 Kč (bylo již čerpáno na zvýšení příspěvku na
provoz Domova seniorů Hranice ve výši 1 400 000 Kč, zvýšení příspěvku na provoz
Městských kulturních zařízení ve výši 600 000 Kč, na služby externího energetika ve výši
463 000 Kč a mimořádnou dotaci TJ Sokolu Ústí na provoz cyklobusu ve výši 50 000 Kč).
V řádném dotačním řízení v roce 2019 nebyla na oddíl mažoretek poskytnuta žádná dotační
podpora od města Hranic.
V roce 2018 město Hranice poskytlo na základě žádosti mimořádnou dotaci DDM Hranice ve
výši 50 000 Kč na Mistrovství Evropy mažoretek mezinárodní asociace NBTA2018.
DDM Hranice uhradilo ze svého rozpočtu na činnost čtyř mažoretkových skupin od 1. 1.
2019 – 30. 6. 2019:
- pronájem tělocvičen 61 000,- Kč,
- doprava a startovné na soutěže, kostýmy, kozačky 99 500,- Kč (jde jen o část nákladů,
zbytek hradí rodiče mažoretek).
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Zastupitelstvu města je předložena ke schválení vzorová smlouva (příloha č. 2)
konzultována s JUDr. Danou Hlavinkovou, právní oddělení.
Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve
výši 100 000 Kč.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)
Ing. Vladimír Zemek, odbor
finanční
JUDr. Dana Hlavinková,
právní oddělení
Daniel Vitonský, 2.
místostarosta

Výsledek

Dne
27. 8. 2019

Bez připomínek

29. 8. 2019

Bez připomínek

26. 8. 2019

Připomínky zapracovány

Přílohy:
Příloha č. 1 - žádost o poskytnutí dotace.doc
Příloha č. 2 - 01-2019193 - DDM Hranice - ME mažoretky 2019 Itálie.doc
QF-OŠSV-05

Žádost o poskytnutí dotace mimo grantové řízení
1. Grantová oblast dle Grantového programu bod 1.:
Oblast tělovýchovy
2. Název projektu Mistrovství Evropy mažoretek mezinárodní asociace NBTA 2019 - Itálie
3. Identifikace uchazeče o grant
Vyplní fyzická osoba:
Jméno, příjmení, titul
Datum narození/rodné č.
Trvalý pobyt, PSČ
Telefon/fax/e-mail
IČO:
č. účtu:
Podniká jako FO na
základě:*
Pod obchodním jménem:*
Předmět podnikání:*
Místo podnikání:*
* řádky označené hvězdičkou vyplní pouze FO podnikající

u peněž. ústavu:

Vyplní právnická osoba:
Dům dětí a mládeže Hranice, p.o.
Název nebo obchodní firma
Organizačně právní forma
Sídlo, PSČ

Příspěvková organizace
Galašova 1746, 753 01, Hranice
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Telefon/fax/e-mail
581 601 700
IČO: 60782196
č. účtu: 19-4288620257/0100
u peněž. ústavu: KB
Předmět podnikání:
( u obchodní činnosti )
Cíl činnosti:
Zájmové vzdělávání
(u spolků, nadací,
příspěvkových organizací
apod.)
Registrace ve veřejném rejstříku dle § 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob, v platném znění.
- vedeného u: Krajského soudu v Ostravě
- spisová značka: Pr 1033
Statutární zástupce oprávněný jednat jménem právnické osoby včetně funkce:
Mgr. Blanka Šturalová – ředitelka DDM Hranice, p. o.
Identifikace statutárního zástupce nebo jiné osoby zastupující právnickou osobu s uvedením
právního důvodu zastoupení (např. plná moc):
Jméno a příjmení: Mgr. Blanka Šturalová
Datum narození: 3. 1. 1963
Bydliště: Jižní 1972, 735 01 Hranice
Právní důvod zastoupení: statutární zástupce – jmenovací dekret
Identifikace osob s podílem v této právnické osobě:
Identifikace osob, v nichž má právnická osoba přímý podíl a výše tohoto podílu:
4. Kontaktní osoba - vyplní fyzická i právnická osoba:
Jméno kontaktní osoby: Mgr. Blanka Šturalová
Adresa kontaktní osoby: Jižní 1972, 735 01 Hranice
Telefon/fax: 581 601 700 e-mail: reditelka@ddm.hranet.cz
Nedílnou součástí žádosti jsou přílohy dle článku 5.3.2. Grantového programu.
5. Čestné prohlášení
Prohlašuji, že uvedené údaje a doložené doklady, včetně těch, které jsou již v evidenci
příslušného odboru dle článku 5.3.2 Grantového programu, jsou úplné
a pravdivé. Správnost dokladů v evidenci příslušného odboru jsem odsouhlasil.
Zavazuji se respektovat zásady „Grantového programu města Hranic“.
6. Prohlášení o bezdlužnosti
Prohlašuji na svou čest, že Dům dětí a mládeže Hranice, příspěvková organizace, IČ:
60782196 se sídlem Galašova 1746, Hranice nemá neuhrazené závazky, ani jiné
nedoplatky vůči státnímu rozpočtu, včetně správy sociálního zabezpečení, státním
fondům, zdravotním pojišťovnám, Olomouckému kraji, svazku obcí (mikroregionu) a
městu Hranice včetně jím zřizovaných organizací.
Jsem seznámen s tím, že pokud by byly uváděné skutečnosti nepravdivé, budu čelit všem
následným postupům v souladu se zákony ČR, zejména povinnosti vrátit poskytnutý
příspěvek včetně penále.
7. Souhlas se zpracováním osobních údajů
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, s o u h l a s í m se zpracováním osobních údajů zpracovatelem těchto údajů
Městem Hranice, a to v souvislosti s grantovým řízením.
V Hranicích dne: 26.8.2019
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Podpis fyzické os. / osoby zastupující žadatele (v případě zastoupení na základě plné moci bude
přiložena plná moc): …………………….
1. Grantová oblast dle článku 1. Grantového programu:
Oblast tělovýchovy
2. Název projektu
Mistrovství Evropy mažoretek mezinárodní asociace NBTA 2019
3. Termín realizace (rámcový časový plán):
9. – 14. 10. 2019
4. Charakteristika projektu včetně předběžných propozic nebo scénáře
(rozveďte v příloze)
5. Rozpočet projektu
A – VÝDAJE – CELKEM
3 noci ubytování, 3x polopenze
3 noci ubytování, 3x polopenze
doprava autobusem
vstupné do haly 65 Euro / 3 dny
vstupné do haly 65 Euro / 3 dny
3 x oběd
pojištění do zahraničí
trička NBTA
teplákové soupravy NBTA

31 soutěžících
4 vedoucí + 3 doprovod
31 soutěžících + 7 vedoucích a
dopr.
31 soutěžících
4 vedoucí + 3 doprovod
38 osob
38 osob
36 ks
19 ks

celkem

111 600,00
25 200,00
70 000,00
54 405,00
12 285,00
24 600,00
3 648,00
9 000,00
17 100,00

327 838,00

B – PŘÍJMY – CELKEM (min. 20% z celkových výdajů)
Vstupné

……………………………

Startovné, příspěvek účastníků

66.000,-

Příspěvky spolupořadatelů

……………………………

Reklama, sponzorské dary

……………………………

Jiné příspěvky a dotace

……………………………

Vlastní zdroje krytí

……………………………

Ostatní příjmy – rozveďte

……………………………
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…………………………...

……………………………

C – POŽADOVANÁ VÝŠE GRANTU v Kč
(max. 80% z celkových výdajů)
tj.: 35 % z celkových výdajů

262.000,-

6. Využití grantu (které konkrétní položky rozpočtu budou z grantu hrazeny):
Ubytování, polopenze, doprava, vstupné do haly
Seznam příloh žádosti dle článku 5.3.2. Grantového programu:
Fotodokumentace a charakteristika projektu.
V Hranicích dne: 26.8.2019
Podpis fyzické os. / osoby zastupující žadatele (v případě zastoupení na základě plné moci bude
přiložena plná moc): …………………….

Dům dětí a mládeže Hranice, příspěvková organizace, Galašova 1746, 753 01 Hranice
Tel: 581 601 700, e-mail: ddm.hranice@hranet.cz , www.ddm.hranet.cz

Mistrovství Evropy mažoretek mezinárodní asociace NBTA 2019,
Lignano - Itálie
Mistrovství Evropy se zúčastní skupina mažoretek Panenky a Minipanenky z Domu
dětí a mládeže Hranice pod vedením Jany Sámelové, Jany Koutníkové a trenérek
Zuzany Urbancové a Kateřiny Sámelové. Skupinu Panenky tvoří 14 děvčat ve věku
13 – 17 let, skupinu Minipanenky tvoří 17 děvčat ve věku 11 – 13 let. Děvčata trénují
několikrát týdně, mezi jejich hlavní disciplíny patří skupinové sestavy s hůlkou
nebo pompony, ale věnují se také soutěžení v sólových disciplínách, ve kterých
každoročně sklízí mistrovské tituly. Skupina děvčat Panenky velmi úspěšně
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pokračuje v tradici a již 7x obhájila titul Mistra České republiky. Největším úspěchem
Panenek je zisk titulu Mistr Evropy z let 2016, 2017 i 2018. Mladší skupina
Minipanenky získala 2x titul Mistr České republiky, dále Vicemistr České republiky a
druhý Vicemistr České republiky.
Mažoretky Panenky a Minipanenky kromě tréninků a soutěží reprezentují Dům dětí
a mládeže a město Hranice na různých kulturních, sportovních a společenských
akcích nejen ve svém městě, ale i po celé České republice. Díky svému umění a
kvalitě, krásným kostýmům a profesionálním výkonům jsou děvčata zvána na akce
různého charakteru i do zahraničí, například na festivaly, národní svátky či přehlídky.
Na evropské mistrovství jedou děvčata Panenky již počtvrté a opět se budou snažit
obhájit titul Mistryně Evropy v kategorii „Traditional corp juvenilie“. Děvčata
Minipanenky jedou na Mistrovství Evropy poprvé a budu soutěžit v kategorii juvenilie
„ Parade corp“. Příprava skupiny na Mistrovství Evropy probíhá již v průběhu
prázdnin, kdy děvčata absolvují letní týdenní soustředění a poté budou v nácviku
intenzivně pokračovat až do samotného odjezdu.
Hranické Panenky patří již 21let ke špičce nejlepších mažoretek v České republice i
Evropě.
Za tuto dobu se i přes obměnu generací mohou pyšnit nespočitatelnou řadou titulů a
ocenění
za stále vysokou úroveň a kvalitu jejich mažoretkového umění a originálních sestav,
které jsou často vzorem a zdrojem inspirace pro jiné mažoretkové skupiny.
Michaela Vaňurová,
pedagog volného času DDM Hranice
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Smlouva o poskytnutí a vyúčtování mimořádné dotace na akci
číslo: 01-2019193
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
Dům dětí a mládeže Hranice, p.o.
IČO: 60782196
Sídlo: Galašova 1746, 753 01 Hranice
tel.: 581 601 700
Číslo účtu: 19-4288620257/0100
u peněž.ústavu: KB
Statutární zástupce: Mgr. Blanka Šturalová
Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Šturalová
tel.: 581 601 700
Adresa kontaktní osoby: (dále jen příjemce) Jižní 1972, 753 01 Hranice

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace – grantu ve výši: ......,- Kč, slovy: .........korunčeských na
účel: Mistrovství Evropy mažoretek mezinárodní asociace NBTA 2019 – Itálie, na dobu od 01. 01. –
30. 11. 2019 schválené usnesením Zastupitelstva města Hranic .........................
2. Dotace bude vyplacena na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Dotaci je příjemce oprávněn použít jen k úhradě těchto výdajů: ubytování, stravování, doprava,
vstupné.
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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. 2019 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. 2019. Dotaci na akci finančně ukončenou nebo pořádanou po
tomto termínu vyúčtovat do 15. 01. 2020. 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. 2019 na účet 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy, u akce finančně ukončené nebo
pořádané po tomto termínu:
- v roce 2019 na účet 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy
- v roce 2020 nejpozději do 15. 1. 2020 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.

1.

2.
3.
4.

5.

IV. Závěrečná ustanovení
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.
Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hranic ................................
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.
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.
Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž příjemce obdrží jedno.

V Hranicích dne:
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........................................................................
za poskytovatel e
Jiří Kudláček, starosta

..............................................................
za příjemce
Mgr. Blanka Šturalová, ředitelka
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