STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Odbor:
Oddělení:
Vyřizuje:

Materiál�ZM
MRZ/10393/2016

Poř. číslo

Odbor rozvoje
oddělení strategií a plánování
Stáňová Klára Ing.

Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 13.09.2016

Sad mikrograntů jako nástroj strukturovaného dialogu mezi mládeží a městem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem (č. ev. smluv MMK/SML/1675/2015) mezi
statutárním městem Karviná a organizací Petrklíč Help, z.s., Hrabinská 33, 737 01 Český Těšín, IČ 0026993252,
ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení.
Termín:

30.09.2016

Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
1

Příloha

Název
ZM-14-OR-Dodatek č 1 ke Smlouvě o
partnerství_Sad mikrograntů-DZ.pdf
ZM-14-OR-Dodatek č 1 ke Smlouvě o
partnerství_Sad mikrograntů-1U.pdf

Komentář
důvodová zpráva
Příloha č. 1 k usnesení

Datum: 22.07.2016

Datum: 26.07.2016

Datum: 26.07.2016

Ing. Blanka
Rychla

Ing. Martina
Šrámková

Ing. Martina
Šrámková

Za formální správnost

Vedoucí oddělení

Vedoucí odboru

Datum: 28.07.2016

Ing. Lukáš Raszyk
Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formulář na iPortál
Složka

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát ● IČ: 00297534 ● DIČ:
CZ00297534
Materiál číslo: MRZ/10393/2016
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Důvodová zpráva
Sad mikrograntů jako nástroj strukturovaného dialogu mezi mládeží a městem - Dodatek č. 1
ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem
Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č. 243 ze dne 05.11.2015 rozhodlo uzavřít Smlouvu
o partnerství s finančním příspěvkem mezi statutárním městem Karviná a organizací Petrklíč help, z.s. (dále jen
Smlouva), jejímž předmětem je účast města Karviné na realizaci projektu „Sad mikrograntů jako nástroj
strukturovaného dialogu mezi mládeží a městem“ včetně finanční spoluúčasti ve výši max EUR 5.000,--.
Smlouva byla uzavřena dne 30.11.2015 a je vedena pod č. ev. smluv MMK/SML/1675/2015.
Na základě této Smlouvy byl Odborem rozvoje vyhlášen dotační program „Kreativní business – podpora
neformálních iniciativ mládeže“. V souvislosti s přípravou dotačního programu a následnou aplikací postupu
poskytování a vyúčtování dotací vyvstala potřeba drobné korekce ujednání této Smlouvy, a to čl. IV, odst. 1, který
definuje práva a povinnosti smluvních stran. Korekce se týká procesu poskytování dotace, kdy na místo třístranné
smlouvy o poskytnutí dotace bude uzavřena dvoustranná smlouva, a to za každého partnera samostatně tak, aby
bylo zachováno pravidlo spolufinancování 1+1 a zároveň byla naplněna dikce zákona a interních předpisů města
(zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Zásady
pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné).
Znění dodatku bylo odsouhlaseno oddělením právním a kontrolním Odboru organizačního a je přílohou č. 1
k tomuto usnesení.

Doporučení Rady města Karviné:
Na základě výše uvedených skutečností Rada města Karviné doporučuje Zastupitelstvu města Karviné uzavřít
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem (č. ev. smluv MMK/SML/1675/2015) mezi
statutárním městem Karviná a organizací Petrklíč help, z.s., Hrabinská 33, 737 01 Český Těšín, IČ 0026993252,
ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k Usnesení

Znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finanční spoluúčastí

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Důvodová zpráva ● Sad mikrograntů jako nástroj strukturovaného dialogu mezi mládeží a městem - Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení
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Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení
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