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Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – DTJ Trutnov (navýšení dotace)
Komise pro sport a využití sportovních zařízení svým usnesením ze dne
01.09.2016 doporučila RM schválit dotaci v souladu s § 10a odst. 2 zákona č.
250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytovanou na účel určený v
Programu.
ZM_2016-71/2
Rada města Trutnova
nedoporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit navýšení dotace o částku 20.000,00 Kč pro DTJ
Trutnov, IČ 43463045, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na
údržbu sportovišť - údržba sportovního areálu Mánesova/Bohuslavická, nákup
materiálního vybavení k údržbě, zastřešení střídaček a úprava plochy pro hřiště
kategorií U7-U11, včetně uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě.
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
01.01
navýšení dotace o částku 20.000,00 Kč pro DTJ Trutnov, IČ 43463045,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť
- údržba sportovního areálu Mánesova/Bohuslavická, nákup materiálního
vybavení k údržbě, zastřešení střídaček a úprava plochy pro hřiště
kategorií U7-U11, včetně uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě.

Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Důvodová zpráva:
O dotaci poskytovanou z rozpočtu města Trutnova pro rok 2016 požádal subjekt DTJ Trutnov, IČ
43463045, Trutnov, na účel uvedený v Programu dotací z rozpočtu města Trutnova v kategorii SPORT
odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť - údržba sportovního areálu Mánesova/Bohuslavická, nákup
materiálního vybavení k údržbě, zastřešení střídaček a úprava plochy pro hřiště kategorií U7-U11.
Žadatel obdržel dotaci na shora uvedený účel ve výši 30.000,00 Kč. Dotace byla schválena zastupitelstvem
města Trutnova usnesením č. ZM_2016-71/2 na jeho zasedání dne 25.04.2016.
Vzhledem ke zvýšeným nákladům na údržbu sportovního areálu požádal příjemce dne 14.04.2016 o
navýšení poskytnuté dotace na uvedený účel.
Projednání materiálu na zářijovém zastupitelstvu města bylo odloženo do provedení kontroly kontrolním
výborem. Na základě kontrolních zjištění kontrolní výbor navrhuje provést veřejnosprávní kontrolu ze strany
Města Trutnova útvarem interního auditu a kontroly. Z důvodů dalšího prověřování činnosti a fungování
kontrolovaného subjektu by další prostředky být poskytovány neměly.
V předešlých letech byla dotace poskytována na tento účel v rámci sportovní činnosti (dotace v předešlých
letech na činnost uvedeny níže). V loňském roce poprvé vedle dotace na sportovní činnost (poskytované
sportovním klubům dle členských základen), doporučila sportovní komise také dotaci na údržbu sportoviště
ve správě žadatele ve výši 30.000,00 Kč. Tato částka byla zahrnuta do celkové dotace na činnost roku 2015.
Stejnou částku na požadovaný účel žadatel obdržel i v roce 2016.
Přehled poskytnutých dotací na sportovní činnost (ostatní dotace poskytnuté žadateli uvedeny v závorce):
2013 – 110.223,00 Kč (13.000,00 Kč sportovní turnaje),
2014 – 223.819,00 Kč (5.000,00 Kč příprava hřiště a zapůjčení vybavení hřiště, 72.000,00 Kč zakoupení
traktoru),
2015 – 253.828,00 Kč (77.655,00 Kč refundace nájemného v cizích sportovních zařízeních),
2016 – 198.943,00 Kč (128.455,00 Kč úhrada nájmů ve sportovních zařízeních, 12.500,00 Kč sportovní
akce, 30.000,00 Kč údržba sportovního areálu)
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Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 41.
Kontrola materiálu právníkem před RM
Datum: 06.12.2016

JUDr. Hronešová
Podpis vedoucího odboru

