MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2020

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
Bc. Kateřina Šváčková, referentka odboru školství, kultury a
tělovýchovy

Název bodu:

Žádost o poskytnutí dotace v oblasti tělovýchovy

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
poskytnutí dotace SK Hranice, z.s., oddíl atletiky, IČO: 49558218, se sídlem Žáčkova 1442,
753 01 Hranice, na akci 80 let organizované atletiky v Hranicích ve výši 90.000,- Kč dle
důvodové zprávy
T: 19. 03. 2020
O: Mgr. Vojtěch Bušina

2. schvaluje/neschvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Hranice a SK Hranice, z.s., oddíl atletiky, IČO:
49558218, se sídlem Žáčkova 1442, 753 01 Hranice, v předloženém znění uvedeném v
příloze č. 2 důvodové zprávy
T: 19. 03. 2020
O: Mgr. Vojtěch Bušina

3. schvaluje/neschvaluje
rozpočtové opatření:
a) odd. § 3419
pol. 5222
b) odd. § 3419
pol. 5901

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

+ 90.000,- Kč
- 90.000,- Kč

ad a) zvýšení výdajů na dotace mimo dotační řízení v oblasti tělovýchovy neziskovým
organizacím
ad b) snížení rezervy na dotace mimo grantové řízení v oblasti tělovýchovy neziskovým
organizacím

dle důvodové zprávy
T: 19. 03. 2020
O: Ing. Vladimír Zemek
4. pověřuje
starostu města Hranic podpisem smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace SK Hranice, z.s.,
oddíl atletiky, IČO: 49558218, se sídlem Žáčkova 1442, 753 01 Hranice, v předloženém znění
uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy
T: 19. 03. 2020
O: Mgr. Vojtěch Bušina

Předcházející usnesení ve věci:
922/2020 - RM 31 ze dne 11. 2. 2020
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Důvodová zpráva:
Dne 11.2.2020 byla městu předložena žádost o poskytnutí mimořádné dotace na realizaci
oslav 80 let organizované atletiky v Hranicích. Oslavy budou zahájeny 7.4.2020 vyhlášením
nejlepších sportovců města Hranic, které bude letos tematicky věnováno právě atletice.
Dále se ve dnech 9.4. - 14.6.2020 uskuteční v Gotickém sále výstava věnovaná tomuto
významnému výročí. Dne 25.4.2020 proběhne slavnostní setkání současných a bývalých
členů oddílu (závodníků, trenérů, rozhodčích, činovníků) a významných hostů.
Součástí oslav je vydání aktualizované publikace, která naváže na publikaci vydanou v roce
2010; a také vydání grafického prezentačního materiálu, který bude použit při propagaci
sportovních aktivit atletického oddílu i na akcích propagujících město Hranice.
Žádost o dotaci na realizaci oslav tohoto významného výročí se vymyká pravidelnému
grantovému řízení, proto je podána tato žádost o poskytnutí mimořádné dotace.
Předmětná žádost je přílohou č. 1 tohoto materiálu a je v souladu se zákonem 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpčtů.
Protože se jedná o žádost nad 50 tis. Kč, rozhodnutí o této dotaci a uzavření veřejnosprávní
smlouvy o jejím poskytnutí náleží dle § 85 písm. c) zákona o obcích do vyhrazené pravomoci
zastupitelstva města.
V případě schválení bude předmětná dotace poskytnuta z rezervy na dotace mimo grantové
řízení v oblasti tělovýchovy.
Poskytnutá dotace bude použita na úhradu těchto výdajů: materiál, reklama a propagace,
občerstvení.
Předmětná smlouva o poskytnutí dotace mimo grantové řízení je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Rada města Hranic svým usnesením 922/2020 - RM 31 ze dne 11. 2. 2020 doporučila
Zastupitelstvu města Hranic schválit poskytnutí dotace SK Hranice, z.s, oddíl atletiky na akci
80 let organizované atletiky v Hranicích ve výši 90 tis. Kč.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Ing. Vladimír Zemek

11. 2. 2020

Bez připomínek

Daniel Vitonský, 2.
místostarosta

13. 2. 2020

Bez připomínek

Přílohy:
Příloha 1_žádost_oslavy_atletika.pdf
Příloha 2_012020001_SK Hranice_altetika_80.pdf

3

Výsledek
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Příloha č. 2
Smlouva o poskytnutí a vyúčtování mimořádné dotace – grantu na akci
číslo: 01-2020001
I. Smluvní strany
Město Hranice se sídlem Pernštejnské nám. č. 1, 753 01 Hranice
zastoupené starostou Jiřím Kudláčkem
(dále jen poskytovatel)
a
SK Hranice, z.s.
IČO: 49558218
Sídlo: Žáčkova 1442, 753 01 Hranice tel.: 777 212 416
Statutární zástupce: Ing. Jan Milas - místopředseda
Kontaktní osoba: Mgr. Klára Úlehlová tel.: 777 212 416
Adresa kontaktní osoby: B. Němcové 1098, 753 01 Hranice
(dále jen příjemce)
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace – grantu ve výši: 90.000,- Kč, slovy:
devadesáttisíckorunčeských na účel: 80 let organizované atletiky v Hranicích, na dobu od 01. 01. –
30. 11. 2020 schválené usnesením …./2020 – ZM .. ze dne 20.02.2020
2. Dotace bude vyplacena na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Dotaci je příjemce oprávněn použít jen k úhradě těchto výdajů: materiál, reklama a propagace,
občerstvení
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. 2020 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. 2020. Dotaci na akci finančně ukončenou nebo pořádanou po
tomto termínu vyúčtovat do 15. 01. 2021. 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. 2020 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. 2021 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. 2
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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.
Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením …./2020 – ZM .. ze dne 20.02.2020
2. 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.
3. 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.
4. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž příjemce obdrží jedno.
V Hranicích dne:
........................................................................ ..............................................................
za poskytovatel e za příjemce
Jiří Kudláček, starosta
Ing. Jan Milas, místopředseda
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