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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

20.02.2017

Zpracoval

Bc. Lenka Švecová, DiS.

Odbor
finanční

Datum projednání v RM

27.02.2017

Datum projednání v ZM

Předkládá
Mgr. Ivan Adamec
06.03.2017
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) - Centrum inovací a podnikání Trutnov
z.s.
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 480.000,00 Kč pro
Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s., IČ 05146828, Veleslavínova 66,
Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti, tj. na
částečnou úhradu výdajů souvisejících s provozováním a zajištěním služeb
centra pro podporu malých a středních firem v Trutnově v souladu se žádostí ze
dne 13.02.2017 (služby lektorů a mentorů, organizace a provoz pracovních
oborových skupin, školení pro podnikatele, administrativní činnosti, chod centra,
drobné vybavení, nájem a údržba, marketing, propagace, komunikace, inovační
projekty, aktivity, dohody konané mimo pracovní poměr na zajištění
administrativního chodu, údržbu a lektory, účast a pořádání přednášek,
workshopů),
01.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Centrum inovací a
podnikání Trutnov z.s., IČ 05146828, Veleslavínova 66, Trutnov, v předloženém
znění.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
poskytnutí dotace ve výši 480.000,00 Kč pro Centrum inovací a podnikání
Trutnov z.s., IČ 05146828, Veleslavínova 66, Trutnov, na účel určený
žadatelem v individuálně podané žádosti, tj. na částečnou úhradu výdajů
souvisejících s provozováním a zajištěním služeb centra pro podporu
malých a středních firem v Trutnově v souladu se žádostí ze dne
13.02.2017 (služby lektorů a mentorů, organizace a provoz pracovních
oborových skupin, školení pro podnikatele, administrativní činnosti, chod
centra, drobné vybavení, nájem a údržba, marketing, propagace,
komunikace, inovační projekty, aktivity, dohody konané mimo pracovní
poměr na zajištění administrativního chodu, údržbu a lektory, účast a
pořádání přednášek, workshopů),
01.02
veřejnoprávní smlouvu pro Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s., IČ
05146828, Veleslavínova 66, Trutnov, v předloženém znění.

Název materiálu
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 2017 na účel určený žadatelem v individuálně
podané žádosti, tj. na částečnou úhradu výdajů souvisejících s provozováním a zajištěním služeb centra pro
podporu malých a středních firem v Trutnově v souladu se žádostí z 13.02.2017 (služby lektorů a mentorů,
organizace a provoz pracovních oborových skupin, školení pro podnikatele, administrativní činnosti, chod
centra, drobné vybavení, nájem a údržba, marketing, propagace, komunikace, inovační projekty, aktivity,
dohody konané mimo pracovní poměr na zajištění administrativního chodu, údržbu a lektory, účast a
pořádání přednášek, workshopů), požádal subjekt Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s., IČ 05146828,
Veleslavínova 66, Trutnov (dále jen Centrum), a to ve výši 480.000,00 Kč.
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K uvedenému účelu žadatel uvádí v podané žádosti následující podrobný komentář:
„S pomocí dotace od města rozšiřujeme provoz podnikatelského centra (CIPTU) pro malé firmy a živnostníky. Vize a cíle pro tento rok:
• Vytvoření a nastartování činnosti pracovních skupin Cestovní ruch, Malí výrobci a producenti,
Obchodníci v centru, Řemeslníci. Podle aktuálního zájmu podnikatelů se zakládají skupiny Cestovní
ruch a Malí výrobci a producenti. Do konce roku chceme z aktivních pracovních skupin mít několik
jasných projektů, jak těmto oborům v Trutnově pomoci. A na těchto projektech následně začít
pracovat a uvádět je do praxe.
• Pro město Trutnov zpracovávat potřebné strategické informace z oblasti malých firem a živnostníků.
Cílem je, aby město znalo blíže statistické údaje o ekonomickém zdraví a plánech podnikatelů a
mohlo s nim následně pracovat ve svých strategických aktivitách.
• Navázání spolupráce se středními školami. Základem spolupráce budou přednášky na zhruba 10
témat týkajících se podnikání v Trutnově (od tvorby byznys plánu, přes time management, až po
pochopení cirkulace peněz). Bonusové aktivity by byly uspořádání mezitřídní a meziškolní soutěže
studentských týmů o nejlepší podnikatelský plán a spuštění podnikatelského kroužku, ve kterém by
se členové zlepšovali na praktických úkolech v oblastech podnikatelského myšlení a praxe.
• Procesní stabilizace podnikatelského inkubátoru, ve kterém upřesňujeme procesy s každým novým
podnikatelem, který jím projde (podnikatelskou analýzou prošlo již 8 podnikatelů). Ke konci roku
bychom chtěli mít již finálně zpracovanou procesní příručku, aby byla spolupráce s klienty i mentory
co nejefektivnější.
• Propracovaná komunikace s podnikateli, při které chceme především navázat pozitivní komunikační
vztah. Cíl této činnosti je v tom, aby s námi podnikatelé chtěli aktivně komunikovat, telefonicky, emailově i pomocí dotazníků. Aby cítili, že komunikace s Centrem jim dlouhodobě může pomoci.
• Výstupem z kvalitní komunikace bude i změna přípravy školení. Do teď bylo uspořádáno pět volně
vytvořených školeních a nyní budeme připravovat školení přímo podle zájmu a cílených požadavků
samotných podnikatelů.
• Rozšíření a prohloubení spolupráce s Hospodářkou komorou na společných projektech. Spolupráce
je již navázaná a víme, že se Centrum s Komorou skvěle doplňuje v aktivitách pro podnikatele.
• Rozvoj spolupráce s Technologickým centrem Hradec Králové, při které se již rozvíjí spolupráce na
téma regionálních besed s podnikateli.
• Popularizace a osvěta podnikání bude výrazně rozšířena. Prostupuje vlastně téměř všemi aktivitami,
které pro tento rok chystáme.
Předchozí dotaci, kterou jsme obdrželi v minulém kvartálu, jsme zatím vyčerpali zhruba z poloviny. Větší část
šla na administrativní činnost a z menší části jsme proplatili část nájmu a dovybavení. Na nájem nám přispívají i jiné subjekty, které ve školící místnosti provádí svá školení. Společně s našimi vlastními prostředky
jsme de facto dokončili vybavení centra a je tedy plně připraveno pro provoz. Z našich vlastních prostředků
se platilo více než 90 % vybavení a z dotace jsme na finální dovybavení použili jednotky tisíc korun. V tomto
roce bude i nadále převážná část dotace využívána na administrativní chod a provoz neziskových aktivit centra.
Dotaci města tedy chceme využít na zajištění služeb a provozu centra, zejména na:
• Zajištění organizace a provoz pracovních oborových skupin
• Administrativní činnosti, chod centra, nájem, vybavení a údržbu
• Zajištění služeb lektorů a mentorů
• Zajištění školení pro podnikatele
• Marketing, propagaci a komunikaci centra a jeho aktivit
• Inovační projekty a aktivity spojené s hlavními účely centra
• Dohody konané mimo pracovní poměr, jak na zajištění administrativního chodu a údržbu, tak na
lektory
I nadále bude naším hlavním cílem na poli ekonomiky Centra získávat a udržovat vícezdrojové financování.
Aktuálně jsou v jednání tři větší potenciální projekty, které nám pomohou získat do rozpočtu Centra další
finance, a budeme se snažit pro spolupráci získat i další zdroje. Role města ve financování Centra pro tento
rok zůstává určitě nezastupitelná a velmi významná.“
Dotace bude žadateli poskytována jako podpora de minimis. Podporu je možné ke dni 15.02.2017 zadat až
do výše 195.559,01 €.
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Přílohy:
1x Veřejnoprávní smlouva

Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtovým provizoriem – ORJ 41.
Kontrola materiálu právníkem před PV
Datum: 28.02.2017

Mgr. Smek
Podpis vedoucího odboru
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace
č. …/17
Účastníci, kterými jsou
Město Trutnov, IČ 00278360, Slovanské náměstí 165, Trutnov,
číslo b.ú.: 124601/0100,
zastoupené starostou panem Mgr. Ivanem Adamcem, na straně jedné jako poskytovatel
a
Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s., IČ 05146828, Veleslavínova 66, Trutnov,
číslo b.ú.: 2801039828/2010,
zastoupený předsedkyní spolku paní Barborou Bevilagua, na straně druhé jako příjemce,

uzavírají podle zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), č. 500/2004 Sb., správní
řád, a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podpůrně též podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, všechny zákony v platném a účinném znění, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace takto:

1.
a) Město Trutnov poskytuje příjemci dotaci ve výši 480.000,00 Kč (slovy: Čtyřistaosmdesáttisíc korun českých).
b) Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Trutnova na
svém zasedání dne ………….. svým usnesením č. ZM_2017-…/...
c) Dotace je v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. poskytována na:
- účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti, tj. na částečnou úhradu výdajů
souvisejících s provozováním a zajištěním služeb centra pro podporu malých a
středních firem v Trutnově v souladu se žádostí ze dne 13.02.2017 (služby lektorů a
mentorů, organizace a provoz pracovních oborových skupin, školení pro podnikatele, administrativní činnosti, chod centra, drobné vybavení, nájem a údržba, marketing, propagace, komunikace, inovační projekty, aktivity, dohody konané mimo pracovní poměr na zajištění administrativního chodu, údržbu a lektory, účast a pořádání přednášek, workshopů).
d) Dotace poskytnutá podle této smlouvy je považována za podporu de minimis dle Nařízení
komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 na
podporu de minimis, zveřejněného v Ústředním věstníku Evropské unie L 352, 24. 12.
2013.
e) Dotace bude čerpána nejpozději do konce roku 2017.
2.
Dotace bude poukázána do 14 dnů od uzavření této smlouvy na výše uvedený účet příjemce.
3.
Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci výlučně k výše uvedenému účelu v souladu se
zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž je povinen plnit a dodržovat pravidla
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stanovená Zásadami poskytovatele č. 1/2016 o poskytování dotací z rozpočtu města Trutnova
(dále jen „Zásady“).
4.
Jestliže je příjemce povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném a účinném znění (dále jen „zákon o účetnictví“), zavazuje se tímto vést v rámci vedení
účetnictví výdaje (profinancované náklady) vynaložené na dosažení účelu uvedeného v této
smlouvě odděleně (např. analytická evidence). Jestliže příjemce není podle zákona o účetnictví povinen vést účetnictví, zavazuje se tímto, že v případě kontroly použití dotace doloží aktuální přehled celkových příjmů a výdajů.
5.
Příjemce je povinen označit originály účetních dokladů, prokazujících použití dotace, číslem
této smlouvy a textem „hrazeno z dotace města Trutnova“. U účetních dokladů, které nejsou
plně hrazeny z dotace města Trutnova, je třeba uvést výši částky hrazené z dotace města
Trutnova.
6.
Příjemce je povinen předat městu Trutnov (prostřednictvím finančního odboru MěÚ) vyúčtování poskytnuté dotace spolu s kopiemi účetních dokladů nejpozději do 31.03.2018.
7.
Město Trutnov je oprávněno ke kontrole použití dotace, a to i před předáním jejího vyúčtování
poskytovateli. Pokud nebude dotace plně vyčerpána, příjemce její nepoužitou část vrátí nejpozději do 5 dnů po zaslání vyúčtování na výše uvedený účet poskytovatele.
8.
Použití dotace v rozporu se sjednaným účelem dle čl. 1 této smlouvy, její neoprávněné zadržení, nepředložení vyúčtování dle čl. 6 této smlouvy, jakož i porušení jiných povinností stanovených touto smlouvou je porušením rozpočtové kázně, při němž je příjemce povinen částku
ve výši neoprávněně použité, zadržené nebo nevyúčtované dotace ve lhůtě stanovené poskytovatelem odvést na výše uvedený účet poskytovatele a zaplatit penále v sazbě 1 promile
denně z odváděné částky ode dne jejího neoprávněného použití či zadržení nebo ode dne,
kdy nevyúčtovaná dotace měla být vyúčtována. Penále je účtováno až do provedení platby na
účet poskytovatele.
9.
V případě přeměny příjemce nebo jeho zrušení s likvidací je příjemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost poskytovateli. Práva a povinnosti vyplývající z této
smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce příjemce.
10.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou stranu.

V Trutnově dne

.........................................
poskytovatel

…………………………….
příjemce

