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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
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí investiční dotace ve výši
500.000,00 Kč pro Stachelberg, z. s., IČ 26989743, Pampelišková 505,
Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
20.07.2020, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených se zabezpečením
vchodu do pracovní štoly - vyústění pracovní štoly na povrch tvrze
Stachelberg v roce 2020,
01.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Stachelberg,
z. s., IČ 26989743, Pampelišková 505, Trutnov, v předloženém vzoru,

Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

02.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 282.450,00 Kč pro
Českou lesnickou akademii Trutnov - střední školu a vyšší odbornou školu,
IČ 60153296, Lesnická 9, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně
podané žádosti ze dne 15.07.2020, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených
s pořízením 3 ks sestav kovových hrazd, sestav fitness prvků (cvičební,
protahovací, posilovací prvky) a 10 ks laviček v roce 2020,
02.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Českou lesnickou
akademii Trutnov - střední školu a vyšší odbornou školu, IČ 60153296,
Lesnická 9, Trutnov, v předloženém vzoru.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
poskytnutí investiční dotace ve výši 500.000,00 Kč pro Stachelberg, z.
s., IČ 26989743, Pampelišková 505, Trutnov, na účel určený žadatelem
v individuálně podané žádosti ze dne 20.07.2020, tj. na částečnou
úhradu výdajů spojených se zabezpečením vchodu do pracovní štoly vyústění pracovní štoly na povrch tvrze Stachelberg v roce 2020,
01.02
veřejnoprávní smlouvu pro Stachelberg, z. s., IČ 26989743,
Pampelišková 505, Trutnov, v předloženém vzoru,
02.01
poskytnutí dotace ve výši 282.450,00 Kč pro Českou lesnickou akademii
Trutnov - střední školu a vyšší odbornou školu, IČ 60153296, Lesnická
9, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze
dne 15.07.2020, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s pořízením 3
ks sestav kovových hrazd, sestav fitness prvků (cvičební, protahovací,
posilovací prvky) a 10 ks laviček v roce 2020,
02.02
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veřejnoprávní smlouvu pro Českou lesnickou akademii Trutnov - střední
školu a vyšší odbornou školu, IČ 60153296, Lesnická 9, Trutnov, v
předloženém vzoru.
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 individuálně podané žádosti a na účel určený
v Programu dotací vyhlášeném městem v KATEGORII OSTATNÍ nad 50.000,00 Kč.
Žadatel Stachelberg, z. s., požádal o dotaci ve výši 500.000,00 Kč na částečnou úhradu výdajů
spojených se zabezpečením vchodu do pracovní štoly - vyústění pracovní štoly na povrch tvrze
Stachelberg v roce 2020. Hlavním cílem projektu je zabezpečení vyústění pracovní štoly na povrch,
která slouží k odvodu vody z celého přístupného podzemí. V současné době akutně hrozí úplné
zasypání štoly, a tudíž i naprosté zaplavení těchto unikátních prostor.
Žadatel Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola požádal o dotaci ve výši
282.450,00 Kč na částečnou úhradu výdajů spojených s pořízením 3 ks sestav kovových hrazd, sestav
fitness prvků (cvičební, protahovací, posilovací prvky) a 10 ks laviček v roce 2020. Jedná se o soubor
opatření k posílení rekreační funkce lesa.
Poskytnuté dotace, které žadatelé obdrželi v předešlých letech, jsou uvedeny v příloze (Tabulka –
žádosti o dotace OSTATNÍ_4_nad 50 tis. Kč).
Přílohy:
Vzor veřejnoprávní smlouvy
Tabulka – žádosti o dotace OSTATNÍ_4_nad 50 tis. Kč
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 41.
Kontrola materiálu právníkem před PV.
Datum: 04.09.2020

JUDr. Hronešová
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 investiční (týká se bodu 01.02) dotaci ve výši …. (slovy: …..korun českých).

b) Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Trutnova na svém zasedání dne ……. svým usnesením č. ZM_2020 -…/….

c) Dotace je v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. poskytována na:
- účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti 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.
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) s výjimkou části článku 7 odst. 1 Zásad, která se týká zákazu pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (týká se bodu 02.02).
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
(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.
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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.
Podléhá-li smlouva povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (dále jen registr smluv), dohodly se
smluvní strany, že smlouvu v souladu s tímto zákonem zveřejní město Trutnov, a to nejpozději do
30 dnů ode dne podpisu smlouvy. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
12.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou stranu.

V Trutnově

poskytovatel

příjemce

Žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2020 na účel v kategorii
poř.
č.

Žadatel

OSTATNÍ _4_nad 50 tis. Kč

žádost ze dne Účel v kategorii OSTATNÍ

2018

2019

žádost 2020

Návrh RM

Individuální žádost

Stachelberg, z. s., IČ 26989743

Česká lesnická akademie Trutnov ‐
střední škola a vyšší odborná škola,
IČ 60153296

10.7.2020

částečná úhrada výdajů spojených se zabezpečením vchodu do
pracovní štoly ‐ vyústění pracovní štoly na povrch tvrze Stachelberg
v roce 2020

‐

‐

500 000,00

500 000,00

15.7.2020

částečná úhrada výdajů spojených s pořízením 3 ks sestav kovových
hrazd, sestav fitness prvků (cvičební, protahovací, posilovací prvky) a
10 ks laviček v roce 2020

‐

‐

282 450,00

282 450,00

782 450,00

782 450,00

celkem:
Rozpočet OSTATNÍ na rok 2019:
Již schváleno :
Zbývá :

2 600 000,00
1 509 651,96
1 090 348,04

Poskytnuté dotace v roce 2020
poř.
č.
žadatel

žádost ze dne Účel v kategorii OSTATNÍ

2018

2019

Schváleno
2020

200 000,00

250 000,00

215 000,00

4.4. Ostatní dotace výše nedefinované

Mateřské centrum KAROlínka, z. s.,
IČ 69863938

částečná úhrada výdajů spojených s provozem centra v roce 2020
(zejména nájemné, vodné, stočné, energie, odvoz odpadu apod.) a
výdajů na obnovu vybavení herny, nákupu didaktických a cvičebních
13.12.2019 pomůcek

V roce 2017 byla schválena dotace
na 200.000,00 Kč úhradu výdajů
spojených s pořízením a instalací
odolných komunikátorů na klíčová
místa v podzemí Stachelbergu,
pořízením a instalací kamer pro
monitoring provozu v podzemí,
pořízením a instalací kamer k
ochraně před krádeží a
vandalstvím a na dílčí technické
úpravy v prostoru šachty objektu 73
dělostřelecké tvrze Stachelberg

Trutínek ‐ rodinné centrum, z. s., IČ
04302249

19.2.2020

úhrada výdajů spojených s provozem centra v roce 2020 (zejména
úhrada nájemného v měsících leden až prosinec 2020, pronájem
kuchyňské linky, výdaje na drobné opravy a údržbu prostor a
městské vývěsky, čistění koberců a oken, úklid a úklidové prostředky
a drobný provozní materiál centra {tonery, papíry, pomůcky na
vyrábění} apod.)

ZO ČSOP Berušky, IČ 70980292

3.2.2020

částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním letního
přírodovědného tábora "Protěž" v roce 2020

227 273,40

307 851,96

237 851,96

‐

5 000,00

5 000,00

5.2.2020

úhrada výdajů spojených s pronájmem Malého sálu MěÚ Trutnov
pro konání schůzek mykologického kroužku, pořádání odborných
přednášek pro veřejnost a provozování mykologické poradny v roce
2020

4 320,00

4 320,00

4 800,00

Klub filatelistů Trutnov 05‐76,
pobočný spolek Svazu českých
filatelistů, z. s., IČ 07210370

16.1.2020

částečná úhrada výdajů spojených s činností pobočného spolku
Klubu filatelistů Trutnov v roce 2020 (zejména výdaje na členské
schůze s lektorem a výdaje spojené se zájezdy na filatelistické
výstavy)

7 000,00

8 000,00

8 000,00

Důl Jan Šverma o. p. s., IČ
26001802

částečná úhrada výdajů spojených s vydáním žacléřského sborníku
V. Jiráska s unikátními grafickými dokumenty bývalých dolů oblasti
27.12.2019 Krkonoš, Žacléře a Trutnova v roce 2020

‐

‐

5 000,00

Městské kulturní středisko Červený
Kostelec, IČ 00188557

16.1.2020

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Blanka Horáková, BBA, IČ
63183803

4.12.2019

částečná úhrada výdajů spojených s vydáním vlastivědného sborníku
"Rodným krajem" v roce 2020
částečná úhrada výdajů spojených s organizací výstav trutnovských
základních škol, základní umělecké školy v Trutnově a dětského
fotografického kroužku SVČ Trutnov v rámci "Projektu Fénix" v roce

40 000,00

46 000,00

40 000,00

Klub vozíčkářů Trutnov ‐
Bukovinka, z. s., IČ 26560895

19.2.2020

částečná úhrada výdajů spojených s vedením videokroniky klubu v
roce 2020 (výdaje spojené s natočením klubových akcí)

7 000,00

7 000,00

7 000,00

Klub důchodců v Trutnově, IČ
69153531

9.3.2020

částečná úhrada výdajů spojených s činností klubu v roce 2020
(zejména výdaje na tematické zájezdy, fotomateriál do kroniky,
drobné výdaje na provoz klubu, dárky k životním výročím členů
apod.)

15 000,00

15 000,00

10 000,00

Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek
Trutnov, IČ 60153130

9.3.2020

částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním týdenního edukačně
preventivního pobytu pro diabetiky v roce 2020

5 000,00

7 000,00

7 000,00

24.2.2020

částečná úhrada výdajů spojených s údržbou a správou
nohejbalového hřiště (zejména nátěry plotové konstrukce, úpravy
povrchu, nákup sportovního náčiní apod.) a pořádáním veřejných
akcí pro občany Starého Rokytníka (ukončení prázdnin, Mikulášská
besídka, rozsvícení vánočního stromku apod.)

‐

‐

10 000,00

Jitka Zelená

ČESKÝ SPOLEK STARÝ ROKYTNÍK, z.
s., IČ 08521069

BoGi, z. s., IČ 26558378
Přátelé Starého Rokytníku, z. s., IČ
07813660

Trutnovská alternativní scéna, z. s.,
IČ 08298483

"Nadační fond pro děti", IČ
47463791

25.3.2020

částečná úhrada výdajů spojených s provozem klubu s angličtinou a
sportem, pořádáním jednorázových i opakujících akcí pro děti a
příměstských táborů v roce 2020 (zejména výdaje na pořízení
pomůcek na vaření, vytváření, výtvarné činnosti, nájemné apod.)

‐

10 000,00

10 000,00

12.5.2020

úhrada výdajů spojených s vypracováním studie pro obnovu
architektonicky cenného kostela sv. Šimona a Judy ve Starém
Rokytníku v roce 2020

‐

‐

30 000,00

úhrada výdajů spojených s pořádáním 19. ročníku charitativního
festivalu „Webrovkafest na Klučance“ v roce 2020
částečná úhrada výdajů spojených s činností a rozvojem oddílu
AKROBATICKÉHO ROKENROLU, ZUMBY A HIP‐HOPU Rebels Teamu
Trutnov v roce 2020 (zejména výdaje na dresy, sportovní oblečení,
24.01.2020/2 úhrada pronájmu sportovišť, cestovních výdajů, startovné, sportovní
0.02.2020 licence apod.)

‐

‐

15 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

6.5.2020

Krkonoše ‐ svazek města a obcí

29.5.2020

částečná úhrada výdajů spojených s provozem „Krkonošských
cyklobusů“ v roce 2020 (zejména výdaje na marketingovou podporu
provozu cyklobusů {online a regionální TV}, označení zastávek
jízdními řády {plechové tabule} apod.),

RC Modeláři Trutnov, z. s., IČ
22769951

26.5.2020

částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 8. ročníku soutěže v
létání draků "Drakiáda" v roce 2020

5 000,00

5 000,00

5 000,00

26.5.2020

částečná úhrada výdajů spojených s úpravou modelářského letiště
RC Modeláři Trutnov, letiště Trutnov – Volanov (zejména výdaje na
sekání trávy apod.) v roce 2020

10 000,00

10 000,00

10 000,00

‐

‐

30 000,00

‐

400 000,00

530 000,00

RC Modeláři Trutnov, z. s., IČ
22769951

Burkersdorf 1745, z. s., IČ
07109199

27.2.2020

Česká republika ‐ Hasičský
záchranný sbor Královéhradeckého
kraje, IČ 70882525

14.2.2020

částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním vzpomínkové akce
spojené s bitevní ukázkou vojenským ležením u příležitosti 275.
výročí "Bitvy u Žďáru 1745" v roce 2020
Individuální žádost
částečná úhrada výdajů spojených s opravou asfaltového povrchu v
prostoru před budovou stanice HZS v Trutnově 3 – Poříčí v roce
2020 (I. etapa ‐ opravy zpevněných ploch v areálu HZS
Královéhradeckého kraje, PS Trutnov)

SBTS Klub vojenské historie
Trutnov, p. s., IČ 70954739

13.2.2020

20.5.2020

Oblastní nemocnice Trutnov, a. s.

20.5.2020

úhrada výdajů souvisejících se zajištěním provozu Kaple svatého
Jana Křtitele ("Janské kaple") v letech 2020, 2021 a 2022 (mzdové
výdaje pracovníků) a výdajů spojených s pořádáním oslav výročí
bitvy u Trutnova, Dnů evropského dědictví a Silvestrovského
ohňostroje v letech 2020, 2021 a 2022
částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním převozu občanů
pod vlivem alkoholu na záchytnou stanici v Hradci Králové nebo
Pardubicích v roce 2020
částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním provozu dětského
oddělení a lékařské pohotovostní služby pro děti v roce 2020
(zejména výdaje na osobní náklady na zdravotnický personál , léky,
energie apod.)

30 000,00

30 000,00

90 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00
1 509 651,96

4.2. Dotace na prevenci kriminality

Spolek občanů Klíč, z. s., IČ
65715403

29.5.2020

částečná úhrada výdajů spojených s táborovou činností a pořádáním
akcí pro děti ze sociálně slabých rodin a s poruchami chování v roce
2020 (zejména jednodenní výlety, víkendové pobyty, letní dětský
tábor apod.)

Jedná se o
částku 3 x
30.000,00 Kč na
roky 2020, 2021
a 2022.

