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Návratná finanční výpomoc – Česká lesnická akademie Trutnov – střední
škola a vyšší odborná škola

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši
1.725.959 Kč České lesnické akademii Trutnov – střední škole a vyšší odborné
škole, Lesnická 9, Trutnov, IČ: 60153296 na účel určený žadatelem v žádosti –
předfinancování akce „Rekonstrukce pěšiny“,
02.02
doporučuje
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu s Českou lesnickou
akademií Trutnov – střední školou vyšší a odbornou školou, Lesnická 9,
Trutnov, IČ: 60153296 ve znění dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1.725.959 Kč České
lesnické akademii Trutnov – střední škole a vyšší odborné škole, Lesnická
9,
Trutnov, IČ: 60153296
na účel určený žadatelem v žádosti –
předfinancování akce „Rekonstrukce pěšiny“,
schvaluje
01.02
veřejnoprávní smlouvu s Českou lesnickou akademií Trutnov – střední
školou vyšší a odbornou školou, Lesnická 9, Trutnov, IČ: 60153296 ve
znění dle předloženého návrhu.

Důvodová zpráva:
Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola (dále jen ČLA Trutnov), má
v pronájmu část lesního polesní, které je v majetku města. Jeho součástí je i lesní pěšina v délce 1,1 km
vedoucí v lokalitě Červený kopec od ZŠ R. Frimla k ulici Dolnoměstská. Pěšina bude zpevněna, rozšířena a
v některých místech opatřena zábradlím.
K úhradě nákladů na rekonstrukci pěšiny využila ČLA Trutnov možnost požádat si o dotaci z Programu
rozvoje venkova ČR. Dotace jí byla přidělena, čerpána však může být až po konečné realizaci projektu. Tím
vznikne časový nesoulad mezi potřebou úhrady faktury dodavatelské firmě a příjmem dotace. Dle smlouvy
o dílo má být rekonstrukce dokončena nejpozději do 30.06.2018 a požádat o čerpání dotace je možné
nejdříve 31.10.2018. Lhůta pro poskytnutí dotace není ve smlouvě o dotaci pevně stanovena, může být
však prodlužována v případě zjištění závad nebo nedostatků v žádosti o platbu. Z důvodu vytvoření
dostatečné časové rezervy byl stanoven na základě žádosti žadatele termín vrácení návratné finanční
výpomoci nejpozději do 30.06.2019.
Přijetí návratné finanční výpomoci již bylo schváleno zřizovatelem příspěvkové organizace ČLA Trutnov –
Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/13/816/2018 ze dne 14.05.2018.
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