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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

13.11.2017

Zpracoval

Ing. Hana Křivková, DiS.

Předkládá

Mgr. Ivan Adamec

Odbor
finanční

Datum projednání v RM

21.11.2017

Datum projednání v ZM

11.12.2017

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení

Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Dotkni se křídel z.s.
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
nedoporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Dotkni
se křídel z.s., IČ 06467521, č.p. 216, 542 13 Jívka, na účel v kategorii OSTATNÍ
odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované - částečná úhrada výdajů na
činnost spolku (pronájem sídla, lektorné, telefon, elektřina, voda, odpady,
krmení a veterinární ošetření pro zvířata, drobné pomůcky (rukavice, vodítka
apod.), náklady na prezentaci (tisk letáků, pronájem výstavních prostor),
ubytování, doprava) a úhrada výdajů na stavbu voliér v místě spolku v roce
2017, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,

Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

02.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 64.000,00 Kč pro Dotkni
se křídel z.s., IČ 06467521, č.p. 216, 542 13 Jívka, na účel v kategorii OSTATNÍ
odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované - částečná úhrada výdajů spojených
s pořádáním sedmi vzdělávacích akcí k 50. výročí sokolnictví pořádaných v
okrese Trutnov a jeho okolí v roce 2017, včetně uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
01.01
poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Dotkni se křídel z.s., IČ
06467521, č.p. 216, 542 13 Jívka, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4.
Ostatní dotace výše nedefinované - částečná úhrada výdajů na činnost
spolku (pronájem sídla, lektorné, telefon, elektřina, voda, odpady, krmení a
veterinární ošetření pro zvířata, drobné pomůcky (rukavice, vodítka apod.),
náklady na prezentaci (tisk letáků, pronájem výstavních prostor),
ubytování, doprava) a úhrada výdajů na stavbu voliér v místě spolku
v roce 2017, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
02.01
poskytnutí dotace ve výši 64.000,00 Kč pro Dotkni se křídel z.s., IČ
06467521, č.p. 216, 542 13 Jívka, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4.
Ostatní dotace výše nedefinované - částečná úhrada výdajů spojených s
pořádáním sedmi vzdělávacích akcí k 50. výročí sokolnictví pořádaných v
okrese Trutnov a jeho okolí v roce 2017, včetně uzavření veřejnoprávní
smlouvy.

Důvodová zpráva:
Materiál se týká 2 žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Trutnova pro rok 2017 subjektu, který žádá
o poskytnutí dotací na účel určený v KATEGORII OSTATNÍ nad 50.000,00 Kč.
Žadatel Dotkni se křídel z.s. požádal o dotaci ve výši 100.000,00 Kč na částečnou úhradu výdajů na činnost
spolku (pronájem sídla, lektorné, telefon, elektřina, voda, odpady, krmení a veterinární ošetření pro zvířata,
drobné pomůcky (rukavice, vodítka apod.), náklady na prezentaci (tisk letáků, pronájem výstavních prostor),
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ubytování, doprava) a na úhradu výdajů na stavbu voliér v místě spolku v roce 2017.
Výše zmiňovaný spolek rovněž požádal o dotaci ve výši 64.000,00 Kč na částečnou úhradu výdajů
spojených s pořádáním sedmi vzdělávacích akcí k 50. výročí sokolnictví pořádaných v okrese Trutnov a
jeho okolí v roce 2017. Jedná se o pořádání osvětové sokolnické akce formou ukázek dravců spojených
s výkladem o sokolnictví u příležitosti „Světového dne sokolnictví“.
Z předložené žádosti o dotaci na činnost spolku a stavbu voliér lze předpokládat, že výše zmiňovaný spolek
požaduje od města Trutnov pokrýt celé náklady na svoji činnost v roce 2017 v oblasti přírody, sokolnictví,
myslivosti, lovecké kynologie a enviromentální výchovy. Spolek vznikl dne 21.10.2017.
Nájemní smlouva za pronájem rodinného domu č.p. 216 (postaveném na pozemku par. č. 173) jako sídla
spolku není uzavřena na spolek Dotkni se křídel z.s., ale na její členy. Smlouva o nájmu byla uzavřena před
vznikem spolku, a to 01.06.2017.
Přílohy:
Výdaje nejsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 41. Dotace v požadovaných výších převyšují schválený
rozpočet a schválení dotací je podmíněno schválením rozpočtové změny na ZM konaném dne 11.12.2017.
Kontrola materiálu právníkem před PV.
Datum: 23.11.2017

JUDr. Hronešová
Podpis vedoucího odboru

