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Návratné finanční výpomoci – příspěvkové organizace města Trutnova

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí návratných finančních výpomocí
příspěvkovým organizacím Základní škola, Trutnov, V Domcích 488, Základní
škola, Trutnov, R. Frimla 816 a Turistické informační centrum Trutnov ve výši
dle předloženého návrhu
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488, Základní škola, Trutnov, R. Frimla
816 a Turistické informační centrum Trutnov ve výši dle předloženého
návrhu

Důvodová zpráva:
Příspěvkové organizace města Trutnova požádaly o poskytnutí návratných finančních výpomocí z důvodu
přechodného nedostatku finančních prostředků způsobeného nutností předfinancovat projekty realizované
pomocí dotací. Jedná se o tyto tři organizace:
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
Účel: Předfinancování projektu reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010367 – výzva Šablony II s názvem
Moderní škola II. Celkové náklady projektu jsou 1.758.094 Kč.
Zdůvodnění: Délka realizace projektu je 24 měsíců – počátek v září 2018, finanční prostředky dotace však
budou poskytnuty až v roce 2019. Jedná se především o mzdové náklady na školní asistenty a speciálního
pedagoga.
Požadovaná výše: 200.000 Kč
Termín poskytnutí : nejpozději do 31.12.2018.
Termín vrácení : nejpozději do 31.12.2019.
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816
Účel: Předfinancování projektu reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010179 – výzva Šablony II s názvem
Moderní škola II. Celkové náklady projektu jsou 1.617.297 Kč.
Zdůvodnění: Délka realizace projektu je 24 měsíců – počátek v září 2018, finanční prostředky dotace však
budou poskytnuty až v roce 2019. Jedná se o mzdové náklady na speciálního pedagoga a další pedagogy
zapojené do projektu a nákup tabletů pro žáky.
Požadovaná výše: 350.000 Kč
Termín poskytnutí : nejpozději do 31.12.2018.
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Termín vrácení :
nejpozději do 31.12.2019.
Turistické informační centrum Trutnov
Účel: Předfinancování akce „Modernizace a vybavení TIC Trutnov“ na kterou má organizace rozhodnutím
Státního fondu životního prostředí č. 01751832 přidělenu dotaci. Celkové náklady projektu jsou 582.011 Kč.
Zdůvodnění: Realizace projektu bude zahájena ve 3. čtvrtletí roku 2018, k úhradě nákladů ze strany SFŽP
dojde až po jeho dokončení.
Požadovaná výše: 495.000 Kč
Termín poskytnutí : nejpozději do 31.12.2018.
Termín vrácení :
nejpozději do 31.12.2019.
Poskytnuté návratné výpomoci v celkové výši 1.045.000 Kč budou výdajem rozpočtu na rok 2018 a příjmem
rozpočtu na rok 2019.
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