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ZM_2017-109/3
Projekt Stezka pokladů
zastupitelstvo města schvaluje
01.01 podání žádosti o dotaci na projekt Stezka pokladů, dále jen „projekt“ v
Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, dále jen
„program“,
01.02 vyčlenění finančních prostředků na předfinancování výdajů trutnovské
části projektu, dotačně nekrytých uznatelných výdajů a na financování
neuznatelných výdajů, to vše v souhrnné výši 5.000.000,00 Kč,
01.03 podpis Dohody o spolupráci na projektu v souladu s požadavky programu
s partnery projektu Gminou Złoty Stok, Kłodzko a Vlčice (okres Jeseník).
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit změnu partnerů při podání žádosti na projekt
„Stezka pokladů“ a to odchod partnera Kłodzko. Přičemž vyčleněné finanční
prostředky zůstávají nezměněny.
01.02
zastupitelstvu města schválit podpis Dohody o spolupráci s partnery projektu
Gminou Złoty Stok a Vlčice (okres Jeseník).
Zastupitelstvo města Trutnova
Schvaluje
01.01 změnu partnerů při podání žádosti na projekt „Stezka pokladů“ a to
odchod partnera Kłodzko. Přičemž vyčleněné finanční prostředky zůstávají nezměněny.
01.02
podpis Dohody o spolupráci s partnery projektu Gminou Złoty Stok a Vlčice (okres Jeseník).

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Trutnova schválilo usnesením ZM_2017-109/3 z 26. 06. 2017 podání žádosti o dotaci
na projekt „Stezka pokladů“ s partnery projektu Gminou Złoty Stok, Kłodzko a Vlčice (okres Jeseník).
Partnerovi projektu městu Kłodzko nebylo k jeho plánovanému stavebnímu záměru vydáno stavební
povolení a tudíž je tento partner nucen odstoupit od společného projektu.
Vedoucí partner město Trutnov plánuje ve spolupráci všech původních partnerů s výjimkou Klodzka podat
do 30. 09. 2017 žádost o dotaci a proto je nutno předložit návrh na nové usnesení Zastupitelstva města.
Součástí podání nové žádosti o dotaci je zároveň podpis Dohody o spolupráci se všemi stávajícími partnery
projektu.
Původní podíl z rozpočtu města Trutnova zůstává nezměněn.
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Přílohy:
Koncept Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v češtině
Koncept Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko v polštině
Výdaje pro přípravu projektové žádosti jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 0010, (ORG 17008)
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 29. 09. 2017
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