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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

Zpracoval

Ing. Hana Křivková, DiS.

Předkládá

Mgr. Ivan Adamec

Datum projednání v RM

12.06.2017
19.06.2017

Datum projednání v ZM

26.06.2017

Název materiálu

Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
Sportovní komise svým usnesením ze 07.06.2017 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 nebo na účel
určený žadatelem v individuálně podané žádosti uvedené v příloze Tabulka Doporučení sportovní komise_2.Q_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 60.000,00 Kč pro W trio,
s.r.o., IČ 24148989, Horská 922, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1.
Dotace na údržbu sportovišť - částečná úhrada výdajů spojených s údržbou
fitness centra Horská v Trutnově (vytvoření bezbariérového WC, vnitřní
nájezdové rampy v místnosti mezi odpočívárnou a chodbou, vnitřní nájezdové
rampy v místnosti chodba 2 do crosfit sálu) a s pořízením stroje Ergometr Upper
Body, sloužící ke kardio tréninku pro vozíčkáře, včetně uzavření veřejnoprávní
smlouvy,

Vyjádření komise

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Odbor
finanční

02.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 50.985,00 Kč pro Olfin
Car Ski team z.s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel v kategorii
SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace nájemného - částečná úhrada výdajů
spojených s pořízením pernamentek pro trenéry a závodníky (mládežníky) pro
zajištění možnosti tréninků na Černé hoře v případě nedostačujících sněhových
podmínek v Trutnově, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
03.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč pro HC
TRUTNOV, z.s., IČ 67441921, Na Lukách 460, Trutnov, na účel určený
žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 11.11.2016, tj. na částečnou
úhradu cestovních výdajů spojených s dopravou dojíždějících hráčů klubu,
dopravou na společné tréninky konané ve Vrchlabí a na částečnou úhradu
cestovních výdajů činovníkům klubu, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
04.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 300.000,00 Kč pro Bene
Dance Art Team, z.s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, na účel
určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 11.05.2017, tj. na
částečnou úhradu výdajů spojených s pohybovým a technickým rozvojem dětí,
juniorů a mládeže, zkvalitnění výuk, pořádání tanečních soutěží, reprezentace
Trutnova a ČR, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Návrh na usnesení ZM

Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
01.01
poskytnutí dotace ve výši 60.000,00 Kč pro W trio, s.r.o., IČ 24148989,
Horská 922, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na
údržbu sportovišť - částečná úhrada výdajů spojených s údržbou fitness
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centra Horská v Trutnově (vytvoření bezbariérového WC, vnitřní nájezdové
rampy v místnosti mezi odpočívárnou a chodbou, vnitřní nájezdové rampy
v místnosti chodba 2 do crosfit sálu) a s pořízením stroje Ergometr Upper
Body,
sloužící ke kardio tréninku pro vozíčkáře, včetně uzavření
veřejnoprávní smlouvy,
02.01
poskytnutí dotace ve výši 50.985,00 Kč pro Olfin Car Ski team z.s., IČ
60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.6.
Dotace na refundace nájemného - částečná úhrada výdajů spojených s
pořízením pernamentek pro trenéry a závodníky (mládežníky) pro zajištění
možnosti tréninků na Černé hoře v případě nedostačujících sněhových
podmínek v Trutnově, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
03.01
poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč pro HC TRUTNOV, z.s., IČ
67441921, Na Lukách 460, Trutnov, na účel určený žadatelem
v individuálně podané žádosti ze dne 11.11.2016, tj. na částečnou úhradu
cestovních výdajů spojených s dopravou dojíždějících hráčů klubu,
dopravou na společné tréninky konané ve Vrchlabí a na částečnou úhradu
cestovních výdajů činovníkům klubu, včetně uzavření veřejnoprávní
smlouvy,
04.01
poskytnutí dotace ve výši 300.000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z.s., IČ
69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, na účel určený žadatelem
v individuálně podané žádosti ze dne 11.05.2017, tj. na částečnou úhradu
výdajů spojených s pohybovým a technickým rozvojem dětí, juniorů a
mládeže, zkvalitnění výuk, pořádání tanečních soutěží, reprezentace
Trutnova a ČR, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Důvodová zpráva:
Materiál se týká 4 žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Trutnova pro rok 2017 subjektů, které
žádají o poskytnutí dotace na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti nebo na účel určený
v Programu dotací vyhlášeném městem v KATEGORII SPORT nad 50.000,00 Kč.
Žádosti byly projednány sportovní komisí dne 07.06.2017, která předmětné dotace nedoporučila s odůvodněním:
•

W trio, s.r.o. - částečná úhrada výdajů spojených s údržbou fitness centra Horská v Trutnově
(vytvoření bezbariérového WC, vnitřní nájezdové rampy v místnosti mezi odpočívárnou a chodbou,
vnitřní nájezdové rampy v místnosti chodba 2 do crosfit sálu) a s pořízením stroje Ergometr Upper
Body, sloužící ke kardio tréninku pro vozíčkáře - subjekt se zabývá komerční činností a za
provozování fitness centra vybírá vstupné.

•

Olfin Car Ski team z.s. - částečná úhrada výdajů spojených s pořízením pernamentek pro trenéry
a závodníky (mládežníky) pro zajištění možnosti tréninků na Černé hoře v případě nedostačujících
sněhových podmínek v Trutnově – nejedná se o refundaci nájemného.

•

HC TRUTNOV, z.s. - částečná úhrada cestovních výdajů spojených s dopravou dojíždějících hráčů
klubu, dopravou na společné tréninky konané ve Vrchlabí a částečná úhrada cestovních výdajů
činovníkům klubu - tento druh výdajů se týká 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.

•

Bene Dance Art Team, z.s. - částečná úhrada výdajů spojených s pohybovým a technickým
rozvojem dětí, juniorů a mládeže, zkvalitnění výuk, pořádání tanečních soutěží, reprezentace
Trutnova a ČR - nepřesnosti údajů v předloženém přehledu členské základny. Žadatel bude
vyzván k podání nové žádosti a upřesnění těchto informací.
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Dotace, které žadatelé obdrželi v minulých letech, jsou uvedeny v příloze (Tabulka - Doporučení sportovní
komise_2.Q_nad 50 tis. Kč).
Přílohy:
Tabulka - Doporučení sportovní komise_2.Q_nad 50 tis. Kč
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 41.
Kontrola materiálu právníkem před PV
Datum: 20.06.2017

JUDr. Hronešová
Podpis vedoucího odboru

Doporučení sportovní komise_2.Q - žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2017 na účely v kategorii SPORT _ nad 50 tis. Kč
poř.
č.

žadatel

1.

W trio, s.r.o., IČ 24148989

2.

účel

Olfin Car Ski team z.s., IČ
60155311

žádost ze dne

2016

2015

žádost 2017

Návrh RM

SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu
30.5.2017 sportovišť

částečná úhrada výdajů spojených s údržbou fitness centra Horská v
Trutnově (vytvoření bezbariérového WC, vnitřní nájezdové rampy v
místnosti mezi odpočívárnou a chodbou, vnitřní nájezdové rampy v
místnosti chodba 2 do crosfit sálu) a s pořízením stroje Ergometr Upper
Body, sloužící ke kardio tréninku pro vozíčkáře

-

-

60 000,00

0,00

SPORT odst. 1.6. Dotace na refundace
26.5.2017 nájemného

částečná úhrada výdajů spojených s pořízením pernamentek pro
trenéry a závodníky (mládežníky) pro zajištění možnosti tréninků na
Černé hoře v případě nedostačujících sněhových podmínek v Trutnově

-

-

50 985,00

0,00

-

-

150 000,00

0,00

300 000,00

V roce 2017 již jednou žádáno zamítnutí z důvodu pozdě
0,00 podané žádosti

Individuální žádost
3.

HC TRUTNOV, IČ 67441921
11.11.2016 Individuální žádost

4.

Bene Dance Art Team, IČ
69154503
11.5.2017 Individuální žádost

Celkem

částečná úhrada cestovních výdajů spojených s dopravou dojíždějících
hráčů klubu, dopravou na společné tréninky konané ve Vrchlabí a
částečná úhrada cestovních výdajů činovníkům klubu
částečná úhrada výdajů spojených s pohybovým a technickým rozvojem
dětí, juniorů a mládeže, zkvalitnění výuk, pořádání tanečních soutěží,
reprezentace Trutnova a ČR

76 683,00

77 822,00

560 985,00

0,00

