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 - Chovatelská výstava trofejí

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
poskytnutí dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku
Přerov, IČO 677 77 627, se sídlem U Strhance 2179/2, 750 02 Přerov I - Město, na
Chovatelskou přehlídku trofejí 2018 dle důvodové zprávy
2. schvaluje/neschvaluje
rozpočtové opatření:
a) odd. § 3392
pol. 5222
b) odd. § 6399
pol. 5901

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

+ 40.000,-Kč
- 40.000,-Kč

ad a) zvýšení výdajů na dotace mimo dotační řízení v oblasti kultury spolkům
ad b) snížení rezervy
dle důvodové zprávy
3. schvaluje/neschvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace mimo dotační řízení mezi městem
Hranice a Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s., okresním spolkem Přerov, IČO
67777627, se sídlem Přerov, U Strhance 2179/2, smlouva č. 01-2018016 ve znění
uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy

4.

pověřuje

starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace uvedené v bodě 3

Předcházející usnesení ve věci:
2203/2018 - RM 72 ze dne 3. 4. 2018
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Důvodová zpráva:
Okresní myslivecký spolek Přerov, pobočný spolek Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.
(dále jen OMS Přerov) pořádá ve dnech 27.-29.4.2018 Chovatelskou přehlídku trofejí zvěře
ulovené v předchozím roce. Je určena žákům základních škol a studentům středních škol i
široké veřejnosti a je doprovázena odborným výkladem. Součástí programu je vyhlášení
výsledků výtvarné soutěže pro děti a mládež, jarní svod psů, vystoupení Trubačů OMS
Přerov (mj. mistrů Evropy v roce 2016). Akce je pořádána ve spolupráci se Střední lesnickou
školou.
OMS Přerov požádal o dotaci ve výši 50 tis. Kč na tuto akci v řádném dotačním řízení v
oblasti životního prostředí. Vzhledem k omezeným prostředkům a počtu dalších žádostí od
jiných žadatelů doporučila komise pro životní prostředí poskytnutí dotace ve výši 5 tis. Kč,
kterou Rada města svým Usnesením 2171/2018 - RM 71 ze dne 13. 3. 2018 schválila.
OMS Přerov proto žádá mimo dotační řízení o dofinancování Chovatelské výstavy trofejí ve
výši 45 tis. Kč.
Žádost o poskytnutí dotace je přílohou č. 1.
Protože jeden žadatel žádá o dotaci na akci, na kterou žádal již v řádném grantovém řízení,
částky žádostí se sčítají, přesahují částku 50 tis. Kč a v souladu se zákonem 128/2000 Sb.,
o obcích §85 písm. c) náleží o rozhodování o této dotaci do pravomoci zastupitelstva města.
Rada města projednala žádost a svým usnesením 2203/2018 - RM 72 ze dne 3. 4. 2018
doporučila Zastupitelstvu města Hranic schválit poskytnutí dotace ve výši 40 tis. Kč
Předmětná smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace mimo grantové řízení je přílohou č. 2
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 1_Žádost mimo DŘ_chovatelská výstava2018.pdf
Příloha č. 2 - 012018016_OMS Přerov.doc
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Výsledek

Vydání / Změna: 1/1 Strana / Stran: 1/5
QF-OŠSV-05
Žádost o poskytnutí dotace na akci
- mimo grantové řízení pro období 2018
1. Grantová oblast dle Grantového programu bod 1.:
Mimo grantové řízení
2. Název projektu Chovatelská přehlídka trofejí 2018
3. Identifikace uchazeče o grant
Vyplní právnická osoba: Název nebo
obchodní firma
Organizačně právní forma
Sídlo, PSČ

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,
okresní myslivecký spolek Přerov
Pobočný spolek
U Strhance 2179/2, Přerov I – Město, 750
02 Přerov
Telefon/fax/e-mail
581 215 118
omsprerov@seznam
--------.cz
IČO: 677 77 627 č. účtu: 22535831/0100 u peněž. ústavu: Komerční banka a.s.
Předmět podnikání:
------------( u obchodní činnosti )
Cíl činnosti:
ochrana myslivosti jako kulturního dědictví a
(u spolků, nadací, příspěvkových organizací aktivní péče o její trvalý rozvoj, ochrana
apod.)
přírody a krajiny a v ní volně žijící zvěře,
ochrana životního prostředí, ochrana
ohrožených nebo zraněných živočichů a
jiných živočišných druhů a péče o ně, práce
s dětmi a mládeží
Registrace ve veřejném rejstříku dle § 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění.
- vedeného u: Městského soudu v Praze
- spisová značka: L 46650

Statutární zástupce oprávněný jednat jménem právnické osoby včetně funkce:
RNDr. Petr Konvička, předseda OMS Přerov
Identifikace statutárního zástupce nebo jiné osoby zastupující právnickou osobu s
uvedením právního důvodu zastoupení (např. plná moc):
Jméno a příjmení: RNDr. Petr Konvička
Datum narození:
Bydliště:
Právní důvod zastoupení:
Identifikace osob s podílem v této právnické osobě:
Identifikace osob, v nichž má právnická osoba přímý podíl a výše tohoto podílu:
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4. Kontaktní osoba - vyplní fyzická i právnická osoba:
Jméno kontaktní osoby: Josef Hrdlička
Adresa kontaktní osoby:
Telefon/fax: 728 519 151 e-mail: hrdlickaj@seznam.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 Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký
spolek Přerov, IČ: 67777627, se sídlem U Strhance 2179/2, Přerov I – Město, 750 02
Přerov 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 Přerově dne 9.3.2018
Podpis fyzické os. / osoby zastupující žadatele : RNDr. Petr Konvička, předseda OMS
Přerov
1. Grantová oblast dle článku 1. Grantového programu:
Mimograntové řízení
2. Název projektu
Chovatelská přehlídka trofejí 2018
3. Termín realizace (rámcový časový plán, doba, v níž má být dosaženo účelu grantu):
27.4.2018 – 30.4.2018
4. Účel, na který žadatel chce grant použít: Pořádání chovatelské přehlídky trofejí 2018
Odůvodnění žádosti o grant:
Charakteristika projektu včetně předběžných propozic nebo scénáře:
ČMMJ, z.s., okresní myslivecký spolek Přerov sdružuje více než 900 členů ČMMJ
působících převážně na území ORP Přerov, Hranice, Lipník nad Bečvou. Každým rokem
pořádá chovatelskou přehlídku trofejí, která je na OMS delegována výše zmíněnými ORP dle
zákona 449/2001 Sb. o myslivosti. Tato vzdělávací a kulturní akce je místem setkávání nejen
pro širokou mysliveckou veřejnost z celé Moravy, ale je také zajímavou akcí s bohatým
doprovodným a naučným programem pro žáky základních škol, milovníky kynologie a
přírody a rodiny s dětmi. Tato akce propaguje ekologii a životní prostředí.
Chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v roce 2017 se bude konat ve dnech 27. až 30.
dubna 2018 v malebném prostředí centra města Hranice. Od roku 2017 byla rozšířena o
trofeje daňka skvrnitého z dančí oblasti chovu Maleník. V pátek 27.4.2018 je výstava určena
pro žáky základních škol a studenty středních škol a je doprovázena odborným výkladem. V
rámci doprovodného programu si široká veřejnost bude moci prohlédnout výstavu fotografií a
výtvarných prací s tematikou volně žijící zvěře a přírody. Pro děti a mládež bude připravena
laserová střelnice, dětská pedagogika a budou vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže pro děti
a mládež. Součástí CHPT bude i jarní svod psů na kterém bylo v loňském roce předvedeno
78 psů. Po celou dobu konání bude akce doprovázena mysliveckými signály Trubačů OMS
Přerov – mimo jiné mistrů Evropy mysliveckých trubačů v roce 2016. Tato akce bude
pořádána za spolupráce ze Střední lesnickou školou Hranice.
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Tato kulturní akce bude propagována formou regionálního tisku (Přerovský a Hranický deník)
a regionální televize (Nej TV). Veškeré materiály (katalogy, pozvánky, plakáty) budou
označeny znakem Města Hranice. Informace o pořádání Chovatelské přehlídky trofejí 2018
za finanční podpory Města Hranice bude zveřejněna v tiskové zprávě na webové stránce
OMS Přerov www.myslivost.cz/omsprerov v záložce Publicita v hlavním menu.
5. Rozpočet projektu
A – VÝDAJE – CELKEM 81.000,- Kč
Materiál 10.000,- Kč
Nájmy, půjčovné, elektřina 6.000,- Kč
Doprava 3.000,- Kč
Ubytování 0 Kč
Stravování účastníků 5.000,- Kč MĚSTO HRANICE QI 61-01-10 GRANTOVÝ PROGRAM
MĚSTA HRANIC

Vydání / Změna: 1/1 Strana / Stran: 4/5
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Honoráře 20.000,- Kč
Reklama a propagace 15.000,- Kč
Odměny porotám, rozhodčím 5.000,- Kč
Odměny pořadatelům (DPP) 0 Kč
Odměny a ceny účastníkům 0 Kč
Ostatní služby – tisk katalogů, tabulek 17.000,- Kč
Jiné nespecifikované výdaje (investiční výdaje a výdaje na opravy v oblastech kultury a
tělovýchovy) – rozveďte
…………………………… ……………………………
…………………………… ……………………………
…………………………… ……………………………
B – PŘÍJMY – CELKEM (min. 20% z celkových výdajů) 36.000,- Kč
Vstupné (dobrovolné) 5.000,- Kč
Startovné, příspěvek účastníků ……………………………
Příspěvky spolupořadatelů ……………………………
Reklama, sponzorské dary …………………………….
Jiné příspěvky a dotace ……………………………
Vlastní zdroje krytí 15.000,- Kč
Ostatní příjmy – prodej katalogů 16.000,- Kč
…………………………… ……………………………
C – POŽADOVANÁ VÝŠE GRANTU v Kč
(max. 80% z celkových výdajů) 45.000,- Kč
tj.: 55,555 % z celkových výdajů
6. Využití grantu (které konkrétní položky rozpočtu budou z grantu hrazeny):
Z grantu bude hrazen materiál, honoráře účinkujících, reklama a propagace, tisk katalogů,
nájmy prostor a spotřeba elektřiny.
7. U opakovaných akcí doložit počet účastníků z minulých let
Každý rok tuto akci navštíví 1500 – 2000 osob. MĚSTO HRANICE
GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA HRANIC

Vydání / Změna: 1/1 Strana / Stran: 5/5
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QI 61-01-10

8. Seznam příloh žádosti dle článku 5.3.2. Grantového programu:
1) Stanovy ČMMJ, z.s., okresní myslivecký spolek Přerov
2) Výpis z veřejného rejstříku
3) Kopie zápisu okresního sněmu OMS Přerov
4) Kopie zápisu z ustavující Okresní myslivecké rady OMS Přerov
5) Kopie smlouvy o založení bankovního účtu
V Přerově dne 9.3.2018
Podpis fyzické os. / osoby zastupující žadatele (v případě zastoupení na základě plné
moci bude přiložena plná moc):
RNDr. Petr Konvička, předseda OMS Přerov
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Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace mimo grantové řízení na akci
číslo: 01-2018016
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
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Přerov
IČO: 67777627
Sídlo: U Struhance 2179/2, Přerov I – Město, 750 02 Přerov tel.: 581 215 118
Číslo účtu: 22535831/0100
u peněž.ústavu: Komerční banka a.s.
Statutární zástupce: RNDr. Petr Konvička
Kontaktní osoba: Josef Hrdlička
tel.: 728 519 151
(dále jen příjemce)
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace mimo grantové řízení ve výši: 40.000,- Kč, slovy:
čtyřicetkorunčeských na účel: Chovatelská výstava trofejí 20158, 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: materiál, honoráře, reklama a
propagace, tisk, nájmy, úhrada za spotřebovanou energii
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.
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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
Jiří Kudláček, starosta

..............................................................
za příjemce
RNDr. Petr Konvička, předseda
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