ZM_03
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

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
nedoporučuje
01.01
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 žadatelem 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), včetně uzavření
veřejnoprávní smlouvy,

Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Odbor
finanční

Zpracoval

Ing. Hana Křivková, DiS.

Předkládá

Mgr. Ivan Adamec

02.01
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, včetně uzavření veřejnoprávní
smlouvy,
03.01
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.), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Návrh na usnesení ZM

Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
01.01
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 žadatelem
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
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výdajů na odměny pedagogům (pracovníkům s dětmi), včetně uzavření
veřejnoprávní smlouvy,
02.01
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, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
03.01
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.),
včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Důvodová zpráva:
Materiál se týká 3 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.
Porada vedení nedoporučuje schválit výše uvedené dotace s odůvodněním:
 Město Trutnov s ohledem na ekonomickou situaci a vývoj veřejných financí v současné době
nedisponuje finančními prostředky, které by mohlo na výše uvedené účely uvolnit.
Poskytnuté dotace v předešlých letech u výše uvedených žadatelů:
2018 - 0,00 Kč
2019 - 0,00 Kč
Přílohy:
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 41.
Kontrola materiálu právníkem před PV.
Datum: 07.06.2020

Mgr. Pavlová
Podpis vedoucího odboru

