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Předkládá
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Návrh na usnesení RM

Dotace SPORT (do 50.000,00 Kč)
Sportovní komise svým usnesením ze dne 13.05.2020 nedoporučuje
schválit dotace v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů poskytované na účel určený žadatelem v individuálně
podané žádosti a na účel určený poskytovatelem v Programu.
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedená usnesení.
Rada města Trutnova
neschvaluje
01.01
poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč pro Mgr. Jana Váňu, bytem
Sportovní 158, 290 01 Poděbrady, na účel v kategorii SPORT odst. 1.2.
Dotace na sportovní akce - částečná úhrada výdajů spojených s
pořádáním sportovního dne mládeže s TAJV v Trutnově (Tenisová
akademie Jan Váňa) v roce 2020, včetně uzavření veřejnoprávní
smlouvy,

Návrh na usnesení ZM

02.01
poskytnutí dotace ve výši 22.000,00 Kč pro Systema Trutnov, z. s.,
IČ 04667000, U Kapličky 150, Trutnov, na účel určený žadatelem
v individuálně podané žádosti ze dne 27.02.2020 - částečná úhrada
výdajů spojených nákupem vybavení klubovny a tělocvičny v roce 2020
(zejména tatami, žebřiny, boxovací pytel, chrániče pro trénink), včetně
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
-

Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Důvodová zpráva:
Materiál se týká 2 žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Trutnova pro rok 2020 subjektů, které
žádají o poskytnutí dotace na účel určený žadatelem v individuální žádosti a na účel určený v Programu
dotací vyhlášeném městem v KATEGORII SPORT do 50.000,00 Kč.
Žádosti byly projednány sportovní komisí dne 13.05.2020, která uvedené dotace nedoporučila ke
schválení s odůvodněním:
 Mgr. Jan Váňa - částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním sportovního dne mládeže s
TAJV v Trutnově (Tenisová akademie Jan Váňa) v roce 2020,
- jedná se o propagaci projektu soukromé osoby (podnikatelský záměr), akademie
vykonává svou činnost na základě svého ceníku, žadatel je z jiného města a jeho
tenisová akademie působí v jiném městě.
 Systema Trutnov, z. s. - částečná úhrada výdajů spojených nákupem vybavení klubovny a
tělocvičny v roce 2020 (zejména tatami, žebřiny, boxovací pytel, chrániče pro trénink),
- vybavení tělocvičny by si měl spolek hradit z vlastních prostředků, město Trutnov
v současné době nedisponuje finančními prostředky, které by mohlo na tento účel
uvolnit. Žadateli byla doporučena ke schválení dotace na činnost sportovních organizací dle členské základny.
Přílohy:
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 41.
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