MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 10. 2017

Bod programu:
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Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor správy majetku

Zpracoval:

Komise pro investice a opravy v tělovýchově, kultuře a sociální
oblasti
Bc. Ludmila Bortlová

Název bodu:

Granty na podporu investic a oprav tělovýchovných zařízení,
kulturních zařízení a zařízení sociálních služeb na území města
Hranic pro rok 2017 - 2. kolo

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
rozdělení grantů na podporu investic a oprav tělovýchovných zařízení, kulturních zařízení a
zařízení sociálních služeb na území města Hranic pro rok 2017 v 2. kole
varianty:
a) dle návrhu rady města
b) dle upravené přílohy důvodové zprávy
a pověřuje starostu města k podpisu smluv o poskytnutí a vyúčtování dotace.
T: 09. 11. 2017
O: Ing. Radomír Bradáč

Předcházející usnesení ve věci:
RM dne 3.10.2017

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Hranic dne 23.6.2016 schválilo usnesením č. 315/2016 – ZM 14 další
aktualizaci Grantového programu (QI 61-01-10) v návaznosti na připomínky komisí Rady
města Hranic.
Aktualizace v návaznosti na zapracování změn rozdělovaných částek v jednotlivých
oblastech byla schválena Zastupitelstvem města Hranic usnesením 445/2016 – ZM 18 ze
dne 15.12.2016.
Bod 1.2 Grantového programu (QI 61-01-10) se týká grantů v oblasti podpory investic
a oprav tělovýchovných zařízení, kulturních zařízení a zařízení sociálních služeb na
území města Hranic.
Granty se udělují za účelem zkvalitnění technického zázemí pro volnočasové aktivity
občanů. Mají za cíl udržet tělovýchovné a kulturní objekty na území města v
provozuschopném stavu, zabránit vynucenému omezení tělovýchovných a kulturních aktivit z
důvodu havarijního stavu zařízení a zkvalitnit technický stav tělovýchovných a kulturních
zařízení. Dále se tyto granty udělují na podporu investic a oprav v sociální oblasti.
Tyto granty jsou určeny na:
- rekonstrukci a opravy stávajících sportovních a kulturních zařízení, včetně technického a
sociálního zázemí
- opravu, rekonstrukci případně výstavbu dětských a sportovních hřišť, včetně technického a
sociálního zázemí
- výstavbu nových sportovních zařízení a sportovišť
- opravu, rekonstrukci případně podporu výstavby objektů k poskytování sociálních služeb.
Žadatelem mohou být právnické a fyzické osoby, které jsou majiteli předmětného
tělovýchovného zařízení, kulturního zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo
předmětné zařízení mají v dlouhodobém pronájmu nebo výpůjčce.
Požadovaná i poskytnutá podpora může činit max. 80% celkových předpokládaných i
skutečných nákladů na realizaci projektu.
V případě víceletých projektů může požadovaná částka činit max. 80 % rozpočtových
nákladů daného roku.
Z poskytnutého grantu lze hradit:
Investiční výdaje a opravy. Projektové práce, znalecké a odborné posudky související s
plánovanou investicí či opravou, které jsou nezbytné pro provedení oprav a rekonstrukce vč.
nákladů na zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr.
Dále pak projektové práce nutné pro vydání územního a stavebního povolení vč. nákladů na
zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr na výstavbu nových zařízení. Nákup
nářadí, pomůcek a vybavení, technického zařízení.
Jedná se o stručný výčet možného účelu použití. Rozhodující je konkrétní vymezení v
příslušné smlouvě, které nesmí být v rozporu s grantovým programem.
Z poskytnutého grantu nelze hradit:
Nákup vnitřního vybavení (stoly, židle, kuchyňské linky, skříně, koberce atd.)
Nákup údržbové a zahradní techniky (sekačky, křovinořezy, pily, vrtačky, AKU nářadí atd.)
Rekonstrukci a opravu sakrálních památek a stávajících ubytovacích zařízení, která nejsou
součástí sportovních a kulturních objektů.
Celková částka schválená v rozpočtu města na rok 2017 je ve výši 1.000.000 Kč.
V I. kole obdrželo město Hranice celkem 11 žádostí o granty na podporu investic a oprav
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tělovýchovných a kulturních zařízení na území města Hranic s celkovou požadovanou
částkou 2 266 247 Kč.
Zastupitelstvo města Hranic dne 23.3.2017 usnesením č. 487/2017 - ZM 20 schválilo
rozdělení grantů na podporu investic a oprav tělovýchovných zařízení, kulturních zařízení a
zařízení sociálních služeb na území města Hranic pro rok 2017 sedmi žadatelům ve výši
798 tis Kč.
Rada města Hranic dne 16.5.2017 usnesením č. 1561/2017 - RM 49 vyhlásila dle čl. 5.2.1
Grantového programu města Hranic 2. kolo grantového řízení pro oblast investic a oprav v
tělovýchově, kultuře a sociálních věcech.
Částka na rozdělení je ve výši 202 tis. Kč.
Do 2. kola se přihlásilo celkem 5 žadatelů a požadují celkem 715 708 Kč. Seznam žadatelů a
požadované částky jsou uvedeny v příloze.
Grantové komisi konané dne 18.9.2017 byly předloženy k posouzení všechny žádosti.
Komise si schválila tyto kritéria pro hodnocení žádostí:
•
podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
•
využití pro širší veřejnost
•
přínos pro reprezentaci města
•
čerpání finančních prostředků z města v minulých letech.
Na základě schválených kritérií provedla komise bodové hodnocení žádostí a doporučuje
rozdělit finanční prostředky dle tabulky, která je přílohou důvodové zprávy.
Rada města Hranic dne 3.10.2017 projednala materiál a doporučuje zastupitelstvu
města schválit rozdělení finančních prostředků v 2. kole grantového řízení dle návrhu
komise viz. tabulka.
Bez připomínkového řízení
Přílohy:
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tabulka ZM II. kolo.xls
II kolo grantového programu
investiční granty částka na rozdělení 202 tis. Kč.

ŽADATEL

Aeroklub
Hranice

Požadavek
2017

návrh
komise

rada
města

%

účel

112 000

50,37
%

oprava střechy
hangáru jedná
se výměnu
krytiny, latí a
okapového
systému

31 000

31 000

97 900

80,00
%

nákup kajaku
K1H5 vel. M v
nákup přívěru na
lodě RHC 750

27 000

27 000

80,00
%

oprava plochy
verandy včetně
zábradlí, oprava
plotu, oprava
venkovního
osvětlení, oprava
poškozených
dvěří

37 000

37 000

50 000

50 000

57 000

57 000

202 000

202 000

zastupitelstvo
města

Poznámka:
Poznámka: v I. kole
schváleno 112 000 Kč na
opravu střechy hangáru (
náklady celkem 351.494
Kč včetně DPH)

1
Klub
rychlostn
í
kanoistik
y
2

Klub
vodních
sportů

125 000

3
Tělocvičn
á jednota
Sokol
Hranice

180 808

60,10
%

dokončení
výměna oken
četně žaluzií

Václav
Vlasák

200 000

68,89
%

zpevněná
parkovací pocha
cca 65 m2

4

5
715 708

4

Poznámka: v I. kole
schváleno 200 000 Kč na
okna ( náklady celkem na
okna včetně rolet 464 166
Kč včetně DPH)

