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Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Sportovní komise svým usnesením ze dne 25.10.2017 nedoporučuje ZM
schválit dotace v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, poskytované na účel určený poskytovatelem v Programu.
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
nedoporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 6.000,00 Kč pro
SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ 04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel
v kategorii SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného - úhrada výdajů
spojených s užíváním skladového prostoru pro sportovní pomůcky ve
SPORTOVNÍM CENTRU SOKOLOVNA - Loko Trutnov v roce 2017, včetně
uzavření veřejnoprávní smlouvy,
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02.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 6.011,00 Kč pro SKBU
Trutnov, z. s., IČ 60151048, Michnova 802, Trutnov, na účel v kategorii SPORT
odst. 1.2. Dotace na sportovní akce - částečná úhrada výdajů spojených s
pořádáním 5. ročníku sportovní akce "Trutnovský dráček 2017", včetně uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
01.01
poskytnutí dotace ve výši 6.000,00 Kč pro SPARTAK TRUTNOV, z.s., IČ
04377397, Skřivánčí 770, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6.
Dotace na refundace nájemného - úhrada výdajů spojených s užíváním
skladového prostoru pro sportovní pomůcky ve SPORTOVNÍM CENTRU
SOKOLOVNA - Loko Trutnov v roce 2017, včetně uzavření veřejnoprávní
smlouvy,
02.01
poskytnutí dotace ve výši 6.011,00 Kč pro SKBU Trutnov, z. s., IČ
60151048, Michnova 802, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2.
Dotace na sportovní akce - částečná úhrada výdajů spojených s
pořádáním 5. ročníku sportovní akce "Trutnovský dráček 2017", včetně
uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Důvodová zpráva:
Materiál se týká 2 žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Trutnova pro rok 2017 subjektů, které
žádají o poskytnutí dotace na účel určený v Programu dotací vyhlášeném městem v KATEGORII SPORT
v součtu nad 50.000,00 Kč.
Žádosti byly projednány sportovní komisí dne 25.10.2017, která dotaci pro SPARTAK TRUTNOV, z.s.
doporučila a dotaci pro SKBU Trutnov, z.s. nedoporučila. Porada vedení dne 01.11.2017 výše uvedené
dotace nedoporučila s odůvodněním:
•

SPARTAK TRUTNOV, z.s. - úhrada výdajů spojených s užíváním skladového prostoru pro sportovní
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pomůcky ve SPORTOVNÍM CENTRU SOKOLOVNA - Loko Trutnov v roce 2017 – Dotace na
refundace nájemného neslouží k úhradě skladových prostor.
•

SKBU Trutnov, z. s. - částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 5. ročníku sportovní akce
"Trutnovský dráček 2017" – menší sportovní akce se hradí ze sportovní činnosti, na kterou je
klubu každoročně poskytována dotace odvíjející se od členské základny. Na sportovní
činnost byla již dotace pro rok 2017 žadateli poskytnuta.

Přílohy:
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 41.
Kontrola materiálu právníkem před PV.
Datum: 07.11.2017

Mgr. Pavlová
Podpis vedoucího odboru

