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

25.05.2020

Zpracoval

Ing. Hana Křivková, DiS.

Předkládá

Mgr. Ivan Adamec

Odbor
finanční

Datum projednání v RM

01.06.2020

Datum projednání v ZM

23.06.2020

Název materiálu

Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč)

Vyjádření komise
Předchozí usnesení

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedená usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 70.000,00 Kč pro
"Nadační fond pro děti", IČ 47463791, Mládežnická 536, Trutnov, na účel
v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované částečná úhrada výdajů spojených s činností a rozvojem oddílu
AKROBATICKÉHO ROKENROLU, ZUMBY A HIP-HOPU Rebels Teamu
Trutnov v roce 2020 (zejména výdaje na dresy, sportovní oblečení,
úhrada pronájmu sportovišť, cestovních výdajů, startovné, sportovní
licence apod.),
01.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro "Nadační fond
pro děti", IČ 47463791, Mládežnická 536, Trutnov, dle předloženého
vzoru,

Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

02.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 129.200,00 Kč
pro POST BELLUM, o. p. s., IČ 26548526, Štěpánská 704/61, 110 00 Praha
1, na účel určený žadatele v individuálně podané žádosti, tj. na úhradu
výdajů spojených tvorbou audio a video reportáží v rámci projektu
"Příběhy našich sousedů" pro žáky 8. - 9. tříd trutnovských základních
škol a osmiletého gymnázia v roce 2020 a 2021 (zejména výdaje na
koordinátory projektu, jízdné pro koordinátory, cestovné pro žákovské
týmy, provozní výdaje POST BELLUM, technická podpora, workshopy,
zpracování příběhů apod.) a výdajů na odměny pedagogům
(pracovníkům s dětmi),
02.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro POST
BELLUM, o. p. s., IČ 26548526, Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, dle
předloženého vzoru,
03.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč
pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127,
Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše
nedefinované - částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 18.
ročníku taneční soutěže ČSTS - "Trutnov Open" a pořádáním
společenského programu ve večerní části v roce 2020,
03.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance
Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
04.01
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zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 130.000,00 Kč
pro Nadační fond Cheiróm, IČ 08680795, Jána Nálepky 272, Trutnov, na
účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním vzdělávacích a
osvětových aktivit v rámci projektu „Domovy na dohled“ pro seniory,
širokou veřejnost a pečovatele terénní i v domovech pro seniory za
účelem prevence a časného odhalení kožních zhoubných nádorů prezentace spojené s kožní preventivní poradnou (zejména výdaje na
prezentace pro prezentující, pořízení dataprojektoru, plátna, PC,
dermatoskopu, a výdaje na prezentační materiál {tiskoviny, obrazy,
stojany} apod.),
04.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Nadační fond
Cheiróm, IČ 08680795, Jána Nálepky 272, Trutnov, dle předloženého
vzoru,
05.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 70.000,00 Kč pro
Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., IČ 26000237, Maxima Gorkého 77,
Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne
20.05.2020, tj. částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním převozu
občanů pod vlivem alkoholu na záchytnou stanici v Hradci Králové nebo
Pardubicích v roce 2020,
05.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní
nemocnici Trutnov, a. s., IČ 26000237, Maxima Gorkého 77, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
06.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč
pro Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., IČ 26000237, Maxima Gorkého 77,
Trutnov, na účel určený v individuálně podané žádosti ze dne
20.05.2020, tj. částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním provozu
dětského oddělení a lékařské pohotovostní služby pro děti v roce 2020
(zejména výdaje na osobní náklady na zdravotnický personál , léky,
energie apod.),
06.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní
nemocnici Trutnov, a. s., IČ 26000237, Maxima Gorkého 77, Trutnov, dle
předloženého vzoru.

Návrh na usnesení ZM

Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
poskytnutí dotace ve výši 70.000,00 Kč pro "Nadační fond pro děti", IČ
47463791, Mládežnická 536, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4.
Ostatní dotace výše nedefinované - částečná úhrada výdajů spojených s
činností a rozvojem oddílu AKROBATICKÉHO ROKENROLU, ZUMBY A HIPHOPU Rebels Teamu Trutnov v roce 2020 (zejména výdaje na dresy,
sportovní oblečení, úhrada pronájmu sportovišť, cestovních výdajů, startovné,
sportovní licence apod.),
01.02
veřejnoprávní smlouvu pro "Nadační fond pro děti", IČ 47463791,
Mládežnická 536, Trutnov, dle předloženého vzoru,
02.01
poskytnutí dotace ve výši 129.200,00 Kč pro POST BELLUM, o. p. s., IČ
26548526, Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, na účel určený žadatele
v individuálně podané žádosti, tj. na úhradu výdajů spojených tvorbou audio
a video reportáží v rámci projektu "Příběhy našich sousedů" pro žáky 8. - 9.
tříd trutnovských základních škol a osmiletého gymnázia v roce 2020 a 2021
(zejména výdaje na koordinátory projektu, jízdné pro koordinátory, cestovné
pro žákovské týmy, provozní výdaje POST BELLUM, technická podpora,
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workshopy, zpracování příběhů apod.) a výdajů na odměny pedagogům
(pracovníkům s dětmi),
02.02
veřejnoprávní smlouvu pro POST BELLUM, o. p. s., IČ 26548526, Štěpánská
704/61, 110 00 Praha 1, dle předloženého vzoru,
03.01
poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ
69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ
odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované - částečná úhrada výdajů
spojených s pořádáním 18. ročníku taneční soutěže ČSTS - "Trutnov Open"
a pořádáním společenského programu ve večerní části v roce 2020,
03.02
veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503,
Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, dle předloženého vzoru,
04.01
poskytnutí dotace ve výši 130.000,00 Kč pro Nadační fond Cheiróm, IČ
08680795, Jána Nálepky 272, Trutnov, na účel v kategorii OSTATNÍ odst. 4.4.
Ostatní dotace výše nedefinované - částečná úhrada výdajů spojených s
pořádáním vzdělávacích a osvětových aktivit v rámci projektu „Domovy na
dohled“ pro seniory, širokou veřejnost a pečovatele terénní i v domovech pro
seniory za účelem prevence a časného odhalení kožních zhoubných nádorů
- prezentace spojené s kožní preventivní poradnou (zejména výdaje na
prezentace pro prezentující, pořízení dataprojektoru, plátna, PC,
dermatoskopu, a výdaje na prezentační materiál {tiskoviny, obrazy, stojany}
apod.),
04.02
veřejnoprávní smlouvu pro Nadační fond Cheiróm, IČ 08680795, Jána
Nálepky 272, Trutnov, dle předloženého vzoru,
05.01
poskytnutí dotace ve výši 70.000,00 Kč pro Oblastní nemocnici Trutnov, a. s.,
IČ 26000237, Maxima Gorkého 77, Trutnov, na účel určený v individuálně
podané žádosti ze dne 20.05.2020, tj. částečná úhrada výdajů spojených se
zajištěním převozu občanů pod vlivem alkoholu na záchytnou stanici v Hradci
Králové nebo Pardubicích v roce 2020,
05.02
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., IČ 26000237,
Maxima Gorkého 77, Trutnov, dle předloženého vzoru,
06.01
poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Oblastní nemocnici Trutnov, a.
s., IČ 26000237, Maxima Gorkého 77, Trutnov, na účel určený v individuálně
podané žádosti ze dne 20.05.2020, tj. částečná úhrada výdajů spojených se
zajištěním provozu dětského oddělení a lékařské pohotovostní služby pro děti
v roce 2020 (zejména výdaje na osobní náklady na zdravotnický personál ,
léky, energie apod.),
06.02
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., IČ 26000237,
Maxima Gorkého 77, Trutnov, dle předloženého vzoru.
Důvodová zpráva:
Materiál se týká 6 žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Trutnova pro rok 2020 subjektů, které
žádají o poskytnutí dotace na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti a na účel určený v
Programu dotací vyhlášeném městem v KATEGORII OSTATNÍ nad 50.000,00 Kč.
Žadatel POSTBELLUM, o. p. s. musel díky pandemii koronaviru změnit termín konání projektu, a to od
září roku 2020 do konce února roku 2021 (původně leden - červen roku 2020). Díky této skutečnosti
žádá o čerpání dotace do konce února roku 2021.
Poskytnuté dotace, které žadatelé obdrželi v předešlých letech, jsou uvedeny v příloze (Tabulka –
žádosti o dotace OSTATNÍ_2_nad 50 tis. Kč).
Přílohy:
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Vzor veřejnoprávní smlouvy
Tabulka – žádosti o dotace OSTATNÍ_2_nad 50 tis. Kč
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 41.
Kontrola materiálu právníkem před PV.
Datum: 27.05.2020

Mgr. Pavlová
Podpis vedoucího odboru
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace
č. …/20

Město Trutnov, IČ 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov,
číslo b. ú.: 124601/0100,
zastoupené Mgr. Ivanem Adamcem, starostou, na straně jedné jako poskytovatel,
a
Název příjemce …………………, IČO/nar. ………………, adresa …………………….,
číslo b.ú.: ……………………,
zastoupený …………………………….., na straně druhé jako příjemce,
uzavírají podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podpůrně též podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, všechny zákony v platném a účinném znění, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace takto:
1.
a) Město Trutnov poskytuje příjemci dotaci ve výši …. Kč (slovy: ………… korun českých).

b) Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Trutnova na svém zasedání dne ……. svým usnesením č. ZM_2020 -…/….

c) Dotace je v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. poskytována na:
- účel určený poskytovatelem v jeho Programu dotací vyhlášeném dne 12.12.2019 (dále jen Program)/na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti,(u bodu 02.02, 05.02, 06.02) tj.
…..
d) Dotace bude čerpána nejpozději do konce roku 2020. Faktury vystavené v prosinci roku 2020 či
lednu 2021 na výše uvedený účel lze z této dotace hradit do 31.01.2021/dotace bude čerpána do
28.2.2021 (u bodu 02.02).

2.
Dotace bude poukázána do 30 dnů od účinnosti této smlouvy na výše uvedený účet příjemce.

3.
Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci výlučně k výše uvedenému účelu v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů. Rovněž je povinen plnit a dodržovat pravidla stanovená Zásadami
poskytovatele č. 1/2019 o poskytování dotací z rozpočtu města Trutnova (dále jen Zásady) s výjimkou části článku 7 odst. 1 Zásad, která se týká zákazu úhrad mezd zaměstnanců (pouze u bodu
06.02) a Programem.

4.

RM_11_F9
Jestliže je příjemce povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném a
účinném znění (dále jen zákon o účetnictví), zavazuje se tímto vést v rámci vedení účetnictví výdaje
(profinancované náklady) vynaložené na dosažení účelu uvedeného v této smlouvě odděleně (např.
analytická evidence). Jestliže příjemce není podle zákona o účetnictví povinen vést účetnictví, zavazuje se tímto, že v případě kontroly použití dotace doloží aktuální přehled celkových příjmů a výdajů.
5.
Příjemce je povinen označit originály účetních dokladů, prokazujících použití dotace, číslem této
smlouvy a textem „hrazeno z dotace města Trutnova“. U účetních dokladů, které nejsou plně hrazeny z dotace města Trutnova, je třeba uvést výši částky hrazené z dotace města Trutnova.
6.
Příjemce je povinen předat městu Trutnov (prostřednictvím Odboru finančního) vyúčtování poskytnuté dotace spolu s kopiemi účetních dokladů nejpozději do 31.03.2021.
7.
Město Trutnov je oprávněno ke kontrole použití dotace, a to i před předáním jejího vyúčtování poskytovateli. Pokud nebude dotace plně vyčerpána, příjemce její nepoužitou část vrátí nejpozději do
10 dnů po zaslání vyúčtování na příjmový účet poskytovatele 19-124601/0100.

8.
Použití dotace v rozporu se sjednaným účelem dle čl. 1 této smlouvy, její neoprávněné zadržení,
nepředložení vyúčtování dle čl. 6 této smlouvy, jakož i porušení jiných povinností stanovených touto
smlouvou je porušením rozpočtové kázně, při němž je příjemce povinen částku ve výši neoprávněně
použité, zadržené nebo nevyúčtované dotace ve lhůtě stanovené poskytovatelem odvést na výše
uvedený účet poskytovatele a zaplatit penále v sazbě 1 promile denně z odváděné částky ode dne
jejího neoprávněného použití či zadržení nebo ode dne, kdy nevyúčtovaná dotace měla být vyúčtována. Penále je účtováno až do provedení platby na účet poskytovatele.
9.
Město Trutnov souhlasí s použitím znaku města nebo loga města v souladu s naplňováním účelu
poskytnuté dotace. Bude-li příjemce vytvářet propagační materiály na účel poskytnuté dotace, je
povinen na materiálech uvést informaci o financování městem Trutnovem (například formou uvedení
loga či znaku města). Tato povinnost se nevztahuje na propagační materiály, které byly vytvořeny
před podpisem této smlouvy.
10.
V případě přeměny příjemce nebo jeho zrušení s likvidací je příjemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost poskytovateli. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí
i na případné právní nástupce příjemce.
11.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou stranu.
V Trutnově

poskytovatel

příjemce

Žádosti o poskytnutí dotace pro rok
poř.
č.

Žadatel

"Nadační fond pro děti", IČ 47463791

POST BELLUM, o. p. s., IČ 26548526

Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503

Nadační fond Cheiróm, IČ 08680795

2020 na účel v kategorii OSTATNÍ _2_nad 50 tis. Kč

žádost ze dne Účel v kategorii OSTATNÍ
4.4. Ostatní dotace výše nedefinované

2018

2019

žádost 2020

Návrh PV

částečná úhrada výdajů spojených s činností a rozvojem oddílu
AKROBATICKÉHO ROKENROLU, ZUMBY A HIP‐HOPU Rebels Teamu
Trutnov v roce 2020 (zejména výdaje na dresy, sportovní oblečení,
24.01.2020/20 úhrada pronájmu sportovišť, cestovních výdajů, startovné, sportovní
.02.2020 licence apod.)

20 000,00

20 000,00

70 000,00

úhrada výdajů spojených tvorbou audio a video reportáží v rámci
projektu "Příběhy našich sousedů" pro žáky 8. ‐ 9. tříd trutnovských
základních škol a osmiletého gymnázia v roce 2020 a 2021 (zejména
výdaje na koordinátory projektu, jízdné pro koordinátory, cestovné
pro žákovské týmy, provozní výdaje POST BELLUM, technická
podpora, workshopy, zpracování příběhů apod.) a výdajů na odměny
pedagogům (pracovníkům s dětmi)

‐

‐

129 200,00

129 200,00

14.1.2020

5.3.2020

částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 18. ročníku taneční
soutěže ČSTS ‐ "Trutnov Open" a pořádáním společenského
programu ve večerní části v roce 2020

částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním vzdělávacích a
osvětových aktivit v rámci projektu „Domovy na dohled“ pro seniory,
širokou veřejnost a pečovatele terénní i v domovech pro seniory za
účelem prevence a časného odhalení kožních zhoubných nádorů ‐
prezentace spojené s kožní preventivní poradnou (zejména výdaje
na prezentace pro prezentující, pořízení dataprojektoru, plátna, PC,
18.12.2019/13 dermatoskopu, a výdaje na prezentační materiál {tiskoviny, obrazy,
stojany} apod.),
.3.2020

Dříve byla dotace schalována v kateorii
SPORT, ale na základě nových Zásad
dotace v kategorii SPORT nejsou určeny
70 000,00 nadacím a nadačním fondům.

‐

‐

100 000,00

termín přesunut na 20.12.2020
V
kategorii KULTURA ‐ podána žádost ve
výši 80.000 Kč na částečnou úhradu
výdajů spojených s pořádáním "Taneční
přehlídky", 18. ročníku "Trutnovské
Taneční Adademie" a "Vánoční
přehlídky B. D. A. T." V kategorii
SPORT ‐ žádosti ve výši 470.000 Kč v
programu 1.2 Dotace na sportovní
akce, 1.3. činnost sportovních
organizací dle členské základny a 1.5.
100 000,00 refundaci nájemného

‐

‐

130 000,00

130 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

Individuální žádost

20.5.2020

částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním převozu občanů pod
vlivem alkoholu na záchytnou stanici v Hradci Králové nebo
Pardubicích v roce 2020

Oblastní nemocnice Trutnov, a. s.

20.5.2020

částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním provozu dětského
oddělení a lékařské pohotovostní služby pro děti v roce 2020
(zejména výdaje na osobní náklady na zdravotnický personál , léky,
energie apod.)

100 000,00

100 000,00

celkem:

Rozpočet OSTATNÍ na rok 2019:
Již schváleno :
Zbývá :

100 000,00

100 000,00

599 200,00

599 200,00

2 600 000,00
1 012 851,96
1 587 148,04

Poskytnuté dotace v roce 2020
poř.
č.
žadatel

2018

2019

Schváleno
2020

částečná úhrada výdajů spojených s provozem centra v roce 2020
(zejména nájemné, vodné, stočné, energie, odvoz odpadu apod.) a
výdajů na obnovu vybavení herny, nákupu didaktických a cvičebních
13.12.2019 pomůcek

200 000,00

250 000,00

215 000,00

úhrada výdajů spojených s provozem centra v roce 2020 (zejména
úhrada nájemného v měsících leden až prosinec 2020, pronájem
kuchyňské linky, výdaje na drobné opravy a údržbu prostor a
městské vývěsky, čistění koberců a oken, úklid a úklidové prostředky
a drobný provozní materiál centra {tonery, papíry, pomůcky na
vyrábění} apod.)

227 273,40

307 851,96

237 851,96

‐

400 000,00

530 000,00

žádost ze dne Účel v kategorii OSTATNÍ
4.4. Ostatní dotace výše nedefinované

Mateřské centrum KAROlínka, z. s., IČ
69863938

Trutínek ‐ rodinné centrum, z. s., IČ
04302249

19.2.2020

Individuální žádost
Česká republika ‐ Hasičský záchranný
sbor Královéhradeckého kraje, IČ
70882525
14.2.2020

částečná úhrada výdajů spojených s opravou asfaltového povrchu v
prostoru před budovou stanice HZS v Trutnově 3 – Poříčí v roce 2020
(I. etapa ‐ opravy zpevněných ploch v areálu HZS Královéhradeckého
kraje, PS Trutnov)

13.2.2020

úhrada výdajů souvisejících se zajištěním provozu Kaple svatého
Jana Křtitele ("Janské kaple") v letech 2020, 2021 a 2022 (mzdové
výdaje pracovníků) a výdajů spojených s pořádáním oslav výročí
bitvy u Trutnova, Dnů evropského dědictví a Silvestrovského
ohňostroje v letech 2020, 2021 a 2022

SBTS Klub vojenské historie Trutnov, p.
s., IČ 70954739

30 000,00

30 000,00

Jedná se o částku 3
x 30.000,00 Kč na
roky 2020, 2021 a
90 000,00 2022.
30000
1 012 851,96

