Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 1. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 25.01.2022
Dotační program – „Energie na provoz sportovišť pro rok 2022“
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - tabulka žádostí - energie 2022

Materiál předkládá:

Ing. Jan Vlček, MSc. - místostarosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Dagmar Montagová - vedoucí oddělení územního plánování a
technické infrastruktury

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Předkládáme zastupitelům města přehled žadatelů o dotace z programu "Energie na provoz sportovišť
pro rok 2022" (vizte příloha A), které byly podány na základě vyhlášeného dotačního programu
schváleného ZM Kuřimi pod číslem usnesení Z/2021/0107 dne 02.11.2021. Všechny žádosti splnily
hodnotící kritéria.
Návrh na usnesení:
ZM
schvaluje
poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi
na základě dotačního programu "Energie na provoz sportovišť" pro rok 2022 v částkách dle
přílohy.
Termín plnění: 31.03.2022
Zodpovídá: Mgr. Dagmar Montagová - vedoucí oddělení územního plánování a technické
infrastruktury

Vytvořeno 18.01.2022 20:22:52
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Příloha: Tabulka žádostí Program "Energie na provoz sportovišť" pro rok 2022
Hodnotící kritéria
Čísl
Evidenční číslo
o
žádosti
žád.

Název žadatele

Název projektu (účel využití dotace)

1

MK/129914/21/OIZimní stadion Kuřim, s.r.o. Pokrytí části nákladů na energie

2

MK/130955/21/OI

Požadovaný
příspěvek

Návrh
příspěvku

Hodnocení
(max 100
bodů)

Splněno

Kvalita Udržitelnost
Využívání
projektu
projektu sportovišť veř.
(max 60b) (max 20b)
(max 20b)

500 000 Kč

462 000 Kč

100

92%

60

20

20

150 000 Kč

138 000 Kč

80

92%

60

0

20

Požadovaný příspěvek žadatelů

650 000 Kč

108%

Návrhy na udělení dotace celkem

600 000 Kč

100%

Neuspokojené požadavky celkem

50 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Energie na provoz sokolony TJ Sokol
Kuřim
Kuřim

