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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV

17.02.2020

Datum projednání v RM

24.02.2020 Odbor rozvoje města

Datum projednání v ZM

02.03.2020
Předkládá
Mgr. Tomáš Hendrych
Nákup příslušenství ke komunálnímu nosiči – investiční dotace – Technické služby Trutnov s.r.o.
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace Technickým službám
Trutnov s.r.o., IČ 25968084, Šikmá 371, 541 03 Trutnov 3 ve výši 738 000,Kč na základě individuálně podané žádosti ze dne 24.01.2020 na nákup
letní nástavby na komunální nosič pro zajišťování provádění letní údržby
zelených ploch, výhradně pro zajišťování závazku vůči městu Trutnovu
v období 5 let od data pořízení s tím, že nástavba na komunální nosič nebude použita při plnění závazku vůči třetím osobám.

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
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Návrh na usnesení RM
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Zpracoval

Kateřina Racková
Ing. Lumír Labík

Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
poskytnutí dotace Technickým službám Trutnov s.r.o., IČ 25968084, Šikmá 371,
541 03 Trutnov 3 ve výši 738 000,- Kč na základě individuálně podané žádosti
ze dne 24.01.2020 na nákup letní nástavby na komunální nosič pro zajišťování
provádění letní údržby zelených ploch, výhradně pro zajišťování závazku vůči
městu Trutnovu v období 5 let od data pořízení s tím, že nástavba na komunální nosič nebude použita při plnění závazku vůči třetím osobám.

Důvodová zpráva:
V roce 2019 byla městem poskytnuta investiční dotace na nákup samotného komunálního nosiče v částce
4 262 000,- Kč. Komunální nosič nahradil 16 let starý stroj s častými poruchami. Zimní nástavba na
komunální nosič, pro provádění zimní údržby komunikací, bude zakoupena z prostředků TST. Z důvodů
nedostatku dalších vlastních finančních prostředků, žádají TST poskytnutí výše uvedené dotace na nákup
ještě letní nástavby ke komunálnímu nosiči. Dodavatel bude vybrán na základě veřejné soutěže.
Dotace je poskytována v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. na základě individuálně podané
žádosti TST.
Příloha:
Veřejnoprávní smlouva
Žádost o dotaci
Výdaje nejsou plně kryty schváleným rozpočtem. Schválení dotace je podmíněno schválením rozpočtové
změny na ZM konaném dne 02.03.2020.
Kontrola materiálu právníkem před PV.
Datum: 11.02.2020
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