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
MgA. Jarmila Vrtalová - referentka odboru školství, kultury a
tělovýchovy

Název bodu:

Žádost o poskytnutí dotace - Doprava na finále Světového
tanečního poháru ve Španělsku

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
poskytnutí dotace Kamile Martínkové, IČO: 69195765, na zajištění účasti žáků tanečního
oboru Základní umělecké školy Hranice na finále Světového tanečního poháru (DWC) 2018
ve Španělsku dle důvodové zprávy
2. schvaluje/neschvaluje
rozpočtové opatření:
a) odd. § 3392
pol. 5212
a) odd. § 6399
pol. 5901

orj. 03 ORG 20 00000 00 3300
orj. 16 ORG 70 00000 00 0000

+100 000,- 100 000,-

ad a) zvýšení výdajů na dotace mimo dotační řízení v oblasti kultury fyzickým osobám
podnikajícím
ad b) snížení rezervy
dle důvodové zprávy
3. schvaluje/neschvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace mimo dotační řízení mezi městem
Hranice a Kamilou Martínkovou, IČO: 69195765, ve znění uvedeném v příloze č. 3 dle
důvodové zprávy

4. pověřuje
starostu města Hranic podpisem smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace uvedené v bodě
3

Předcházející usnesení ve věci:
2204/2018 - RM 72 ze dne 3. 4. 2018

2

Důvodová zpráva:
Odbor školství, kultury a tělovýchovy v pondělí 26. 03. 2018 obdržel prostřednictvím odboru
kancelář starosty žádost Základní umělecké školy Hranice (dále ZUŠ Hranice) o poskytnutí
dotace, s pokynem předložit ji na nejbližším jednání Rady města.
ZUŠ Hranice zastoupená na základě uzavřené zprostředkovatelské smlouvy Kamilou
Martínkovou, učitelkou tanečního oboru ZUŠ Hranice, požádala město Hranice o poskytnutí
dotace ve výši 170 tis. Kč na pokrytí nákladů na dopravu na finále Světového tanečního
poháru (DWC) ve španělském Sitges, které se koná ve dnech 21.- 28. 06. 2018.
Taneční obor ZUŠ Hranice reprezentuje pravidelně školu i město na republikových
i mezinárodních soutěžích a přehlídkách
Účast na světovém finále DWC je prestižní a reprezentativní jak pro ZUŠ Hranice, tak i pro
město Hranice a Českou republiku.
Do letošního světového finále se kvalifikovaly celkem 4 choreografie tanečního oboru ZUŠ
Hranice v celkovém počtu 20 žáků. Doprovod bude tvořit vždy jeden z rodičů žáka - celkem
tedy 40 účastníků.
Celkové náklady na zajištění účasti na finále ve Španělsku činí 436.240,- Kč, z toho náklady
na dopravu (požadovaná dotace) 170 tis. Kč. Ostatní náklady (ubytování a stravování,
startovné, oficiální reprezentační dresy, ostatní) ve výši 266.240,- Kč budou hrazeny rodiči
účastníků a případnými sponzorskými příspěvky.
Rada města předloženou žádost projednala a usnesením 2204/2018 - RM 72 ze dne
3. 4. 2018 doporučila Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 100 tis. Kč.
Je možné, že v případě, že dotace nebude poskytnuta v plné výši, taneční obor ZUŠ Hranice
z důvodů velké finanční náročnosti projektu od účasti na finále Světového tanečního poháru
upustí.
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.
Předmětná smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace mimo dotační řízení je přílohou č. 3
tohoto materiálu.
Dle zákona č. 250/2000 Sb., je nutné, aby v případě poskytnutí nulové nebo menší částky
než požaduje žadatel, bylo toto zdůvodněno, a to alespoň v zápise z jednání rady, resp.
zastupitelstva.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Finanční odbor

11. 4. 2018

Bez připomínek

Právní oddělení

11. 4. 2018

Bez připomínek

Mgr. Ivo Lesák

12. 4. 2018

Bez připomínek

Přílohy:
Příloha č.1_Žádost_TO ZUŠ_Španělsko.pdf
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Výsledek

Příloha č.2_dokumenty ZUŠ.pdf
Příloha č.3. - 0120181.._Martinková_ZUŠ.pdf
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Příloha č. 3

Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace mimo grantové řízení na akci
číslo: 01-20181..
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
Kamila Martínková
IČO: 69195765
(dále jen příjemce)
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace mimo grantové řízení ve výši: 100.000,- Kč, slovy:
jednostotisíckorunčeských na účel: Finále Světového tanečního poháru 2018, Španělsko, 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: doprava
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. Příloha č. 3
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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.
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 za příjemce
Jiří Kudláček, starosta Kamila Martínková
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