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

25.05.2020

Datum projednání v RM 01.06.2020
Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

-

Odbor
finanční

Zpracoval

Ing. Hana Křivková, DiS.

Předkládá

Mgr. Ivan Adamec

Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč)
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedená usnesení.
Rada města Trutnova
neschvaluje
01.01
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Mašínův statek - památník tří
odbojů, z. s., IČ 07357737, čp. 1, 280 02, Lošany, na účel v kategorii
OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované - částečná úhrada
výdajů spojených s rekonstrukcí a výstavbou památníku v Lošanech
včetně venkovních terénních úprav, povrchů, zeleně a oplocení areálu v
roce 2020, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
02.01
poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Bezpečně na silnicích, o. p.
s., IČ 28733932, Valdštejnská 381/6, 460 01, Liberec 2, na účel v kategorii
OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní dotace výše nedefinované – částečná úhrada
výdajů spojených s vytvořením informačních materiálů, tiskem
cyklomap a pořízením reflexních předmětů v rámci akce "Na kole jen s
přilbou" v roce 2020, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
03.01
nesouhlasí
s převzetím záštity nad projektem „Na kole jen s přilbou“ pro rok 2020
pořádaný neziskovou organizací Bezpečně na silnicích, o. p. s., IČ
28733932, Valdštejnská 381/6, 460 01, Liberec 2.
-

Důvodová zpráva:
Materiál se týká 2 žádosti 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
OSTATNÍ do 50.000,00 Kč.
Žadatel Mašínův statek - památník tří odbojů, z. s., požádal o dotaci 50.000,00 Kč na částečnou úhradu
výdajů spojených s rekonstrukcí a výstavbou památníku v Lošanech včetně venkovních terénních
úprav, povrchů, zeleně a oplocení areálu v roce 2020.
Žadatel Bezpečně na silnicích, o. p. s., požádal o dotaci na částečnou úhradu výdajů spojených s
vytvořením informačních materiálů, tiskem cyklomap a pořízením reflexních předmětů v rámci akce "Na
kole jen s přilbou" v roce 2020. Žadatel rovněž požádal o převzetí záštity a podpory projektu „Na kole
jen s přilbou“ pro rok 2020. Jedná se již o 10. ročník projektu neziskové organizace Bezpečně na
silnicích, o. p. s., jehož jedním z hlavních partnerů je od jeho začátku Horská služba ČR o. p. s. Cílem
projektu je prostřednictvím komunikace upozornit na nebezpečí plynoucí z nedodržování zásad
bezpečné jízdy, nepoužívání ochranných přileb a používání kola, který není v řádném technickém stavu.
Porada vedení nedoporučuje schválit výše uvedené dotace s odůvodněním:
 Město Trutnov v současné době nedisponuje finančními prostředky, které by mohlo na výše
uvedené účely uvolnit.
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Poskytnuté dotace v předešlých letech:
2018 - 0,00 Kč
2019 - 0,00 Kč
Přílohy:
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 41.
Kontrola materiálu právníkem před PV.
Datum: 01.06.2020

Mgr. Pavlová
Podpis vedoucího odboru

