
Materiál č. 2)
Statutární město Ostrava              
Městský obvod Hrabová
------------------------------

Pro 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konané dne 4.3.2020

Poskytnutí  neinvestičních  účelových  dotací  z rozpočtu  statutárního  města  Ostravy  –
městského obvodu Hrabová na rok 2020

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 

1) rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy – městského
obvodu Hrabová na rok 2020  na základě vyhlášeného Programu na poskytování peněžních
prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová na rok 2020
do jednotlivých oblastí, dle předloženého seznamu a

2) rozhodlo

uzavřít  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  neinvestičních  účelových  dotací  se  subjekty
dle předloženého seznamu.

Důvodová zpráva  :  
Program  na  poskytování  peněžních  prostředků  z rozpočtu  statutárního  města  Ostrava,
městského obvodu Hrabová na rok 2020 schválilo zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
svým usnesením č. 7/83 dne 16.9.2019.

Žádosti  byly  podány  ve  stanoveném  termínu,  řádně  a  splňují  požadavky  stanovené
„Programem“. Po formální stránce byly posouzeny vedoucí odboru financí a správy majetku
Ing. Ziobrovou.
Dále byly přihlášené žádosti v jednotlivých oblastech posouzeny Kulturní komisí a Finančním
výborem a byla navržena výše dotací vybraným předkladatelům. 
Z těchto jednání byla vypracována tabulka, která je přílohou tohoto materiálu.

Finanční  výbor  a  Kulturní  komise  při  svých  návrzích  vycházely  ze  skutečnosti,  že
na poskytnutí dotací je dle „Programu“ vyčleněna na rok 2020 částka 700 tis. Kč. Kdy tato
částka  je  pokrácena  o  již  poskytnutou  dotaci  TJ  Sokol  Hrabová  ve  výši  350  tis.  Kč.  O
poskytnutí této dotace v celkové výši 600 tis. Kč rozhodlo zastupitelstvo dne 7.10.2019. 
Tzn. že k rozdělení je na rok 2020 z rozpočtu městského obvodu Hrabová vyčleněna částka
350 tis. Kč.



Žádost v oblasti D2 byla posouzena vedoucí odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí
Mgr. Bollogovou, která vypracovala vyjádření, které je přílohou tohoto materiálu.

Návrhy projednala Rada městského obvodu Hrabová.

Zpracovala: Ing. Jana Ziobrová, vedoucí odboru financí a správy majetku
Předkládá: Igor Trávníček, starosta městského obvodu Hrabová

Příloha:         Tabulka
Vyjádření vedoucí odboru OSSV


