
Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4.5. 

 

 

Pro jednání zastupitelstva města dne: 20. března 2019  

Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové 

Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města 

 

 

 

Poskytnutí dotace z rozpočtu města 
 

Důvodová zpráva: 

 
1.) Společnost SPORTES Svitavy s.r.o. požádala o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Svitavy na pořízení technického vybavení: pro rozšíření a náhradu stávajícího technického vybavení – 

dodávkového automobilu s valníkem a sklápěčem, žacího malotraktoru, kolového traktoru 

s předním náhonem, nosiče kontejnerů taženého traktorem, frézy na pařezy, osobního 

automobilu – pro úsek technických služeb v částce 3 900 000 Kč. 

Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace zastupitelstvem města je podmíněno 

předchozím schválením rozpočtu města Svitavy pro rok 2019. 

 (příloha č. 1 – smlouva) 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje  

a)  poskytnutí dotace podle § 85 písm. c) zákona o obcích a § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 

250/2000 Sb. ve výši 3 900 000 Kč společnosti SPORTES Svitavy s.r.o., IČ: 62062620, 

se sídlem Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy za účelem pořízení technického 

vybavení: pro rozšíření a náhradu stávajícího technického vybavení – dodávkového 

automobilu s valníkem a sklápěčem, žacího malotraktoru, kolového traktoru 

s předním náhonem, nosiče kontejnerů taženého traktorem, frézy na pařezy, osobního 

automobilu – pro úsek technických služeb  

b)  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 3 900 000 Kč se 

společností SPORTES Svitavy s.r.o., IČ: 62062620, se sídlem Tovární 677/28, 

Předměstí, 568 02 Svitavy za účelem pořízení technického vybavení: pro rozšíření a 

náhradu stávajícího technického vybavení – dodávkového automobilu s valníkem a 

sklápěčem, žacího malotraktoru, kolového traktoru s předním náhonem, nosiče 

kontejnerů taženého traktorem, frézy na pařezy, osobního automobilu – pro úsek 

technických služeb podle předloženého návrhu 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 

Důvodová zpráva: 

 
2.)  Společnost SPORTES Svitavy s.r.o. požádala o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Svitavy na provoz veřejných WC, umístěných v objektu občanského vybavení č.p. 199 na adrese Pod 

Věží 199/1a, který je součástí pozemku stavební parcely č. 134/2, v obci Svitavy, v části obce Město a 

v katastrálním území Svitavy-město, ve výši 375 000 Kč.  

Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace zastupitelstvem města je podmíněno 

předchozím schválením rozpočtu města Svitavy pro rok 2019. 

 (příloha č. 2 – smlouva) 

 

 



Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje  

a)  poskytnutí dotace podle § 85 písm. c) zákona o obcích a § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 

250/2000 Sb. ve výši 375 000 Kč společnosti SPORTES Svitavy s.r.o., IČ: 62062620, 

se sídlem Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy za účelem provozování 

veřejných WC, umístěných v objektu občanského vybavení č.p. 199 na adrese Pod 

Věží 199/1a, který je součástí pozemku stavební parcely č. 134/2, v obci Svitavy, v 

části obce Město a v katastrálním území Svitavy-město, v roce 2019 

b)  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 375 000 Kč se 

společností SPORTES Svitavy s.r.o., IČ: 62062620, se sídlem Tovární 677/28, 

Předměstí, 568 02 Svitavy za účelem provozování veřejných WC, umístěných 

v objektu občanského vybavení č.p. 199 na adrese Pod Věží 199/1a, který je součástí 

pozemku stavební parcely č. 134/2, v obci Svitavy, v části obce Město a v 

katastrálním území Svitavy-město, v roce 2019 podle předloženého návrhu 

Z: vedoucí odboru rozvoje města 

 


