ZM_03
MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV

Zpracoval

Ilona Daňková

Odbor
finanční

Datum projednání v RM

15.06.2020

Datum projednání v ZM

Předkládá
Mgr. Ivan Adamec
23.06.2020
Návratná finanční výpomoc – Česká lesnická akademie Trutnov – střední
škola a vyšší odborná škola

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši
1.345.000 Kč České lesnické akademii Trutnov – střední škole a vyšší odborné
škole, Lesnická 9, Trutnov, IČ: 60153296 na účel určený žadatelem v žádosti –
předfinancování akce „Mobiliář HSM“.
01.02
doporučuje
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu s Českou lesnickou
akademií Trutnov – střední školou a vyšší odbornou školou, Lesnická 9,
Trutnov, IČ: 60153296 ve znění dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1.345.000 Kč České
lesnické akademii Trutnov – střední škole a vyšší odborné škole, Lesnická
9,
Trutnov, IČ: 60153296
na účel určený žadatelem v žádosti –
předfinancování akce „Mobiliář HSM“,
schvaluje
01.02
veřejnoprávní smlouvu s Českou lesnickou akademií Trutnov – střední
školou a vyšší odbornou školou, Lesnická 9, Trutnov, IČ: 60153296 ve
znění dle předloženého návrhu.

Důvodová zpráva:
Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola (dále jen ČLA Trutnov), má
v pronájmu část lesního polesí, které je v majetku města. V letošním roce proběhne realizace akce
s názvem „Mobiliář HSM“, jehož předmětem je vybavení příměstského lesa v lokalitách Červený kopec a
Horní Staré Město (za řekou směrem k Bělidlu) prvky pro aktivní odpočinek návštěvníků lesa lavičkami,
fitness prvky a sestavami hrazd. Po provedení potřebných terénních úprav budou instalovány tři sestavy
hrazd včetně dopadových zón, sestava 10 ks fitness prvků a 10 ks laviček.
K úhradě nákladů na rekonstrukci akce využila ČLA Trutnov možnost požádat si o dotaci ze Státního
zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ČR. Dotace ji byla přidělena a na její
čerpání byla oběma stranami dne 18.02.2020 sepsána Dohoda o poskytnutí dotace (reg.č.žádosti
18/006/08520/452/000159) s tím, že peněžní prostředky budou poskytnuty až po konečné realizaci akce.
Tím vznikne časový nesoulad mezi potřebou úhrady faktury dodavatelské firmě a příjmem dotace.
Dle kupní smlouvy uzavřené s dodavatelem je cena předmětu koupě 1.345.000 Kč bez DPH a nejpozdější
termín plnění je 30.09.2020. Požádat o platbu dotace ze SZIF je však možné nejdříve 30.11.2020. Lhůta
pro poskytnutí dotace není ve smlouvě o dotaci pevně stanovena, může být však prodlužována v případě
zjištění závad nebo nedostatků v žádosti o platbu.
Z výše uvedených důvodů byl stanoven termín čerpání návratné finanční výpomoci do konce roku 2020 a
termín splacení návratné finanční výpomoci do 30.06.2021.
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Administraci žádosti o dotaci a realizaci projektu zajišťuje jménem ČLA Trutnov městská společnost Lesy a
parky Trutnov s.r.o.
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