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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
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Předkládá

Mgr. Ivan Adamec

Odbor
finanční

Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč)
Sportovní komise u jedné žádosti o dotaci nepřijala žádné usnesení, u
ostatních žádostí o dotaci svým usnesením ze dne 13.05.2020 doporučuje
schválit dotace v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů poskytované na účel určený poskytovatelem v
Programu, uvedené v příloze - Tabulka – žádosti o dotace SPORT_2_do 50
tis. Kč.
RM_2020_339/7
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedená usnesení.
Rada města Trutnova
schvaluje
01.01
navýšení dotace o částku 6.100,00 Kč, tj. na celkovou částku 12.200,00
Kč, pro TJ Jiskra Libeč, z. s., IČ 15037541, Královecká 87, Libeč, Trutnov,
na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací - částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce
2020 (zejména účast v okresním přeboru, organizace soutěží, údržba a
provoz areálu, praní dresů apod.),
01.02
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 13/20 pro TJ Jiskra Libeč, z. s.,
IČ 15037541, Královecká 87, Libeč, Trutnov, v předloženém vzoru,
02.01
navýšení dotace o částku 5.700,00 Kč, tj. na celkovou částku 11.400,00
Kč, a úpravu účelu, na který byla poskytnuta dotace pro Klub českých
turistů, odbor Trutnov, IČ 72073624, Úpská 549, Trutnov, a to na účel v
kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2020 a odst. 1.2. Dotace
na sportovní akce – částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 4
turistických akcí "První jarní kilometry", "Za Trutnovským drakem",
"Memoriál Miroslava Petiry", "Červenokostelecká 100", pravidelných
výletů a uspořádáním výroční konference odboru KČT v roce 2020,
02.02
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 16/20 pro Klub českých turistů,
odbor Trutnov, IČ 72073624, Úpská 549, Trutnov, v předloženém vzoru,
03.01
navýšení dotace o částku 4.500,00 Kč, tj. na celkovou částku 9.000,00
Kč, pro SK SPEEDSKI CZ, z. s., IČ 26674572, O. Nedbala 712, Trutnov,
na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních
organizací - částečná úhrada výdajů spojených s činností spolku v roce
2020,
03.02
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 21/20 pro SK SPEEDSKI CZ, z.
s., IČ 26674572, O. Nedbala 712, Trutnov, v předloženém vzoru,
04.01
navýšení dotace o částku 5.000,00 Kč, tj. na celkovou částku 10.000,00
Kč, pro Sportovní klub Kasper-Swix Trutnov, z. s., IČ 05057752, Švédská
279, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
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sportovních organizací - částečná úhrada výdajů spojených s činností
klubu a pořádáním sportovních akcí v roce 2020,
04.02
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 22/20 pro Sportovní klub
Kasper-Swix Trutnov, z. s., IČ 05057752, Švédská 279, Trutnov,
v předloženém vzoru,
05.01
poskytnutí dotace ve výši 16.000,00 Kč pro Sportovní klub Kasper-Swix
Trutnov, z. s., IČ 05057752, Švédská 279, Trutnov, na účel v kategorii
SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce - částečná úhrada výdajů
spojených s pořádáním 7. ročníku "ABB Trutnovského půlmaratonu" v
roce 2020,
05.02
veřejnoprávní smlouvu pro Sportovní klub Kasper-Swix Trutnov, z. s.,
IČ 05057752, Švédská 279, Trutnov, v předloženém vzoru,
06.01
navýšení dotace o částku 9.800,00 Kč, tj. na celkovou částku 19.600,00
Kč, pro Tělovýchovnou jednotu Poříčí, z. s., IČ 60153504, Ostrčilova 248,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost
sportovních organizací - částečná úhrada výdajů spojených s činností
spolku - oddílu kuželek v roce 2020,
06.02
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 23/20 pro Tělovýchovnou
jednotu Poříčí, z. s., IČ 60153504, Ostrčilova 248, Trutnov,
v předloženém vzoru,
07.01
poskytnutí dotace ve výši 22.200,00 Kč pro Systema Trutnov, z. s.,
IČ 04667000, U Kapličky 150, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst.
1.3. Dotace na činnost sportovních organizací - částečná úhrada výdajů
spojených s činností spolku v roce 2020,
07.02
veřejnoprávní smlouvu pro Systema Trutnov, z. s., IČ 04667000, U
Kapličky 150, Trutnov, v předloženém vzoru,
08.01
poskytnutí dotace ve výši 3.500,00 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Sokol
Starý Rokytník, z. s., IČ 60152630, Starý Rokytník 2, Trutnov, na účel v
kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť - částečná
úhrada výdajů spojených s údržbou a úpravou hrací plochy
(zavlažování, sekání apod.) a výdajů spojených s údržbou kabin a
klubovny v roce 2020,
08.02
veřejnoprávní smlouvu pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Starý
Rokytník, z. s., IČ 60152630, Starý Rokytník 2, Trutnov, v předloženém
vzoru,
09.01
poskytnutí dotace ve výši 5.300,00 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Sokol
Starý Rokytník, z. s., IČ 60152630, Starý Rokytník 2, Trutnov, na účel v
kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací částečná úhrada výdajů spojených s činností spolku v roce 2020
(zejména výdaje na elektrickou energii),
09.02
veřejnoprávní smlouvu pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Starý
Rokytník, z. s., IČ 60152630, Starý Rokytník 2, Trutnov, v předloženém
vzoru,
10.01
poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 5.000,00 Kč pro
Přemysla Tejchmana, IČ 04220544, Tichá 523, Trutnov, na účel v
kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce - částečná úhrada
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výdajů spojených s pořádáním mezinárodního závodu "ENDURO
TRUTNOV TRAILS" v roce 2020,
10.02
veřejnoprávní smlouvu pro Přemysla Tejchmana, IČ 04220544, Tichá
523, Trutnov, v předloženém vzoru,
11.01
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Přemysla Tejchmana, Tichá
523, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový
a výkonnostní sport - částečná úhrada výdajů spojených se startovným
a dopravou na závody Světového a Evropského poháru a České Enduro
série a prestižních závodů v zahraničí v roce 2020,
11.02
veřejnoprávní smlouvu pro Přemysla Tejchmana, Tichá 523, Trutnov, v
předloženém vzoru,
12.01
poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 10.000,00 Kč pro
Svazek obcí Východní Krkonoše, IČ 71188371, Národní 199, Trutnov, na
účel v kategorii SPORT odst. 1.2. Dotace na sportovní akce - částečná
úhrada výdajů spojených s pořádáním 7. ročníku cyklistického závodu
"KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON" v roce 2020 (zejména výdaje na
organizačně-technické zajištění závodu, zajištění pořadatelské služby,
zabezpečení trati, časomíru, rozhodčí, lékařské služby sanitní vozy
apod.),
12.02
veřejnoprávní smlouvu pro Svazek obcí Východní Krkonoše,
IČ 71188371, Národní 199, Trutnov, v předloženém vzoru,
13.01
poskytnutí dotace ve výši 1.000,00 Kč pro TJ UŠO Královéhradecko sever, z. s., IČ 27003183, Za Školou 178, Trutnov, na účel v kategorii SPORT
odst. 1.2. Dotace na sportovní akce - částečná úhrada výdajů spojených
s pořádáním 2. ročníku seriálu otevřených turnajů jednotlivců v moderních šipkách "TruTOULKA 2020,
13.02
veřejnoprávní smlouvu pro TJ UŠO Královéhradecko sever, z. s., IČ
27003183, Za Školou 178, Trutnov, v předloženém vzoru.
Návrh na usnesení ZM

-

Důvodová zpráva:
Materiál se týká 13 žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Trutnova pro rok 2020 subjektů, které
žádají o poskytnutí dotace na účel určený v Programu dotací vyhlášeném městem v KATEGORII
SPORT do 50.000,00 Kč.
Výše uvedený materiál řeší dotace v jednotlivých titulech programu v kategorii SPORT a navýšení dotací
v titulu 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací o 50 %, tj. na 100 % doporučené částky.
Dotace na činnost sportovních organizací, které se každoročně přidělují na základě předložené členské
základny v poměru dle Zásad č. 1/2019 o poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova, byly
již Radou města Trutnova usnesením RM_2020_339/7 ze dne 06.04.2020 schváleny, avšak pouze ve
výši 50 % vypočítané částky s ohledem na vývoj pandemie a uzavření sportovišť.
Žádosti byly projednány sportovní komisí dne 13.05.2020, která uvedené dotace doporučila ve výše
zmiňovaných částkách. U dotace pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Starý Rokytník na činnost
sportovních organizací dle členské základny komise nepřijala žádné usnesení, neboť byla žádost
podána po termínu určeném pro podávání žádostí. Žádost na činnost sportovních organizací byla
podána dne 19.04.2020. Termín pro podání žádostí na činnost sportovních organizací dle členské
základny dle Zásad č. 1/2019 je do 28.02. příslušného kalendářního roku.
Porada vedení doručila dotaci schválit ve výši 5.300,00 Kč.
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Dotace bude žadateli Přemyslu Tejchmanovi na částečnou úhradu výdajů spojených s pořádáním
mezinárodního závodu "ENDURO TRUTNOV TRAILS" v roce 2020 poskytována jako podpora de
minimis. Podporu je možné ke dni 19.05.2020 zadat až do výše 200.000,00 €.
Dotace bude žadateli Svazku obcí Východní Krkonoše na částečnou úhradu výdajů spojených s
pořádáním 7. ročníku cyklistického závodu "KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON" v roce 2020 (zejména
výdaje na organizačně-technické zajištění závodu, zajištění pořadatelské služby, zabezpečení trati,
časomíru, rozhodčí, lékařské služby sanitní vozy apod.), poskytována jako podpora de minimis. Podporu
je možné ke dni 19.05.2020 zadat až do výše 191.472,92 €.
Poskytnuté dotace, které žadatelé obdrželi v předešlých letech, jsou uvedeny v příloze (Tabulka –
žádosti o dotace SPORT_2_do 50 tis. Kč.).
Přílohy:
Vzor veřejnoprávní smlouvy
Vzor dodatku k veřejnoprávní smlouvě
Rozdělení dotací dle členské základny
Tabulka – žádosti o dotace SPORT_2_do 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 schválila Rada města Trutnova na své schůzi dne
……. svým usnesením č. RM_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), 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.
e) Dotace poskytnutá podle této smlouvy je považována za podporu de minimis dle Nařízení komise
(EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 na podporu de minimis,
zveřejněného v Ústředním věstníku Evropské unie L 352, 24.12.2013.(u bodu 10.02, 12.02)

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) a Programem.
4.
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
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(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
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DODATEK č. 1
k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace
č…..
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,
zavírají 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, dodatek
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. …. (dále jen Smlouva) takto:
I.
Tento dodatek mění článek 1. písm. a) a c) (u bodu 02.02) smlouvy, navýšení částky a úpravu
účelu dotace dle smlouvy takto:
článek 1. písm.
a) Město Trutnov navyšuje příjemci původní dotaci ve výši ……….. Kč o částku ………. Kč
(slovy: …………. korun českých), tj. na celkovou částku ………… Kč.
článek 1. písm.
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), tj. na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2020 a odst. 1.2. Dotace na sportovní akce
– částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 4 turistických akcí "První jarní kilometry",
"Za Trutnovským drakem", "Memoriál Miroslava Petiry", "Červenokostelecká 100", pravidelných výletů a uspořádáním výroční konference odboru KČT v roce 2020. (pouze u bodu
02.02)
Navýšení částky, úpravu účelu dotace a uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Trutnova
na své schůzi dne ……. svým usnesením č. RM_2020-…/…
II.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
III.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou stranu.
V Trutnově

poskytovatel

příjemce

Návrh rozdělení dotací na činnost sportovních organizací dle členské základny pro rok 2020 ‐ SPORT ‐ do 50 tis. Kč
Příspěvek na činnost
dle členů ve výši

poř.
č. Název spolku
TJ Jiskra Libeč z.s.

z toho do
20 let ‐
z toho do
nad 20 let ‐
VARIANTA ‐
20 let ‐
VARIANTA ‐
Kč/člen
A
Kč/člen
VARIANTA ‐ B Kč/člen
C
Kč/člen
0 Kč
600,00 Kč
1 100,00 Kč
61
200,00 Kč

z toho
do
5 let

počet členů
CELKEM
61

50% ‐ tedy za 6
měsíců (již
příspěvek na činnost schváleno v
RM/ZM a
dle počtu členů
100%
vyplaceno)
12 200,00 Kč

Doplatek příspěvku
na činnost
6 100,00 Kč
6 100,00

Klub českých turistů, odbor Trutnov
SK SPEEDSKI CZ, z.s.
Sportovní klub Kasper‐Swix Trutnov,
z.s.

57
21

0 Kč
0 Kč

12

600,00 Kč
600,00 Kč

1 100,00 Kč
1 100,00 Kč

57
9

200,00 Kč
200,00 Kč

11 400,00 Kč
9 000,00 Kč

5 700,00 Kč
4 500,00 Kč

5 700,00
4 500,00

44

0 Kč

3

600,00 Kč

1 100,00 Kč

41

200,00 Kč

10 000,00 Kč

5 000,00 Kč

5 000,00

Tělovýchovná jednota Poříčí, z. s.
Systema Trutnov, z. s.

51
45

0 Kč
0 Kč

19
33

600,00 Kč
600,00 Kč

1 100,00 Kč
1 100,00 Kč

30
12

200,00 Kč
200,00 Kč

19 600,00 Kč
22 200,00 Kč

9 800,00 Kč

9 800,00
22 200,00

TJ SOKOL Starý Rokytník, z. s.
celkem:

SK SPEEDSKI CZ, z.s.

rozpočet SPORT 2020

22
301

0 Kč
0

600,00 Kč
67

V tabulce jsou uvedeny jen členové spolku pocházející z
Trutnova v celkovém počtu 21. Jinak celkový počet členů
ve spolku je 168 (89=A, 26=B, 53=C)

15 000 000,00

činnost dle členské základny 100%

3 042 700,00 + případně 5.300 Kč Starý Rokytník

užívání sportovišť MEBYS, správa
areálu HSM, kuželna (již schváleno)
velké akce
údržba areálů areály
jednorázové dotace
vrcholový a výkonnostní sport
Odložené žádosti
Zbývá k přerozdělení

8 585 841,50
228 000,00
317 500,00
16 000,00
145 000,00
220 000,00
2 444 958,50

TJ Lokomotiva ‐ Sokolovna ‐ odloženo
(údržba)
SK Horská Trutnov, z. s. (odloženo)
refundace

200 000,00 Kč
20 000,00 Kč
2 138 719,00 částka 100 % podaných žádostí, odloženo

2

1
2

1 100,00 Kč

21
210

200,00 Kč

5 300,00 Kč
89 700,00

dotace na činnost na
rozhodnutí RM, pozdě
podaná žádost na
5 300,00 činnost

‐
31 100,00

58 600,00

Žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2020 na účely v kategorii SPORT_do 50 tis. Kč

p
oř
.
č.
žádost ze
dne

žadatel
Sportovní klub Kasper‐
Swix Trutnov, z. s., IČ
05057752
Tělovýchovná jednota
Sokol Starý Rokytník, z.
s., IČ 60152630

účel

27.2.2020 1.2. Dotace na sportovní akce

částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 7. ročníku "ABB
Trutnovského půlmaratonu" v roce 2020

1.1. Dotace na údržbu
19.4.2020 sportovišť

částečná úhrada výdajů spojených s údržbou a úpravou hrací plochy
(zavlažování, sekání apod.) a výdajů spojených s údržbou kabin a klubovny
v roce 2020

Tejchman Přemysl, IČ
04220544

Tejchman Přemysl

Svazek obcí Východní
Krkonoše, IČ 71188371

TJ UŠO
Královéhradecko sever,
z. s., IČ 27003183

2019

20 000,00

20 000,00

80 000,00

16 000,00

3 500,00

3 500,00

5 000,00

3 500,00

Žádost 2020

Návrh PV

6.2.2020 1.2. Dotace na sportovní akce

částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním mezinárodního závodu
"ENDURO TRUTNOV TRAILS IV" v roce 2020

10 000,00

10 000,00

30 000,00

5 000,00

1.4. Dotace na vrcholový a
6.2.2020 výkonnostní sport

částečná úhrada výdajů spojených se startovným a dopravou na závody
Světového a Evropského poháru a České Enduro série a prestižních
závodů v zahraničí v roce 2020

15 000,00

20 000,00

30 000,00

5 000,00

5.2.2020 1.2. Dotace na sportovní akce

částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 7. ročníku cyklistického
závodu "KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON" v roce 2020 (zejména výdaje
na organizačně‐technické zajištění závodu, zajištění pořadatelské služby,
zabezpečení trati, časomíru, rozhodčí, lékařské služby sanitní vozy apod.)

‐

20 000,00

30 000,00

10 000,00

‐

2 500,00

částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 2. ročníku seriálu otevřených
turnajů jednotlivců v moderních šipkách "TruTOULKA 2020".

4.3.2020 1.2. Dotace na sportovní akce

Celkem

Dotace SPORT
již schváleno:
Zbývá k rozdělení

2018

15 000 000,00 Kč
10 096 091,50
4 903 908,50 Kč

4 000,00

1 000,00

85 000,00

40 500,00

