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Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – TJ Trutnov - Poříčí
Sportovní komise svým usnesením ze dne 30.08.2017 nedoporučuje ZM
schválit dotaci v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, poskytovanou na účel určený poskytovatelem v Programu,
uvedenou v příloze Tabulka – Doporučení sportovní komise_nad 50 tis. Kč
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
nedoporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 180.900,00 Kč pro TJ
Trutnov - Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, na účel v kategorii
SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada
výdajů spojených s činností klubu a úhrada výdajů na sportovní akce v roce
2017, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
01.01
poskytnutí dotace ve výši 180.900,00 Kč pro TJ Trutnov - Poříčí, IČ
22610600, Náchodská 18, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3.
Dotace na činnost sportovních organizací – částečná úhrada výdajů
spojených s činností klubu a úhrada výdajů na sportovní akce v roce 2017,
včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Důvodová zpráva:
Žadatel TJ Trutnov - Poříčí, IČ 22610600, Náchodská 18, Trutnov, požádal o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Trutnova na účel určený poskytovatelem v Programu v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
sportovních organizací – částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu a úhrada výdajů na sportovní
akce v roce 2017 ve výši 180.900,00 Kč.
Tato žádost byla projednána sportovní komisí dne 30.08.2017. Dotace, které žadatel obdržel v minulých
letech, jsou uvedeny v příloze (Tabulka - Doporučení sportovní komise_nad 50 tis. Kč). Z důvodu
opožděného podání žádosti na uvedený účel (termín pro podání žádosti je podle Zásad č. 1/2016 stanoven
do 28.02. kalendářního roku, žadatel podal žádost 14.06.2017) a nedostatku finančních prostředků komise
nedoporučuje tuto žádost o poskytnutí dotace schválit.
Přílohy:
Tabulka – Doporučení sportovní komise_nad 50 tis. Kč
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 41.
Kontrola materiálu právníkem před RM.
Datum: 12.09.2017

JUDr. Hronešová
Podpis vedoucího odboru

Doporučení sportovní komise - Žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2017 na účely v kategorii SPORT- nad 50 tis. Kč
účel

poř. č.

1.

2.

3.

4.

2015

žadatel

TJ Trutnov - Poříčí, IČ 22610600

TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ
47462965

SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace
nájemného

úhrada výdajů spojených s úžíváním sportoviště na Základní škole,
Trutnov 3, Náchodská 18, v roce 2017

SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
sportovních organizací

2016

žádost 2017

návrh RM

* refundace na všechny sportovní
10 656,00 zařízení v roce 2016

23 680,00

*53 120,00

23 680,00

částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu a úhrada výdajů na
sportovní akce v roce 2017

151 170,00

119 263,00

180 900,00

SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace
nájemného

úhrada výdajů spojených s pronájmem hřiště na městském stadionu v
Trutnově za období srpen, září, říjen roku 2017 na tréninky a turnaje
mládeže amerického fotbalu

-

-

27 400,00

24 660,00

Individuální žádost

úhrada výdajů spojených s dopravou žákovských družstev U12-U15 na
jednotlivé soutěže na sezónu 2017/2018

-

-

150 000,00

130 000,00

Individuální žádost

částečná úhrada výdajů na dopravu mládežnických hráčů na soutěže a
tréninky v roce 2017

-

-

150 000,00

110 000,00

551 980,00

275 316,00

MFK Trutnov, z.s, IČ 43463819

HC Trutnov, z.s., IČ 67441921
Celkem

Rozpočet

13 500 000,00

Již schváleno

12 963 565,00

Rezerva do konce roku

552 948,49

0,00 pozdě podaná žádost

