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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v ZM

22.06.2020
24.08.2020
29.06.2020
31.08.2020
21.09.2020

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 investiční dotace ve výši 250.000,00
Kč pro Obec Malé Svatoňovice, IČ 00278114, Nádražní 105, 542 34 Malé
Svatoňovice, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
05.06.2020, tj. částečná úhrada výdajů spojených s výstavbou turistické
rozhledny „Žaltman“ na vrcholu Jestřebích hor v roce 2020, včetně uzavření
veřejnoprávní smlouvy,

Datum projednání v PV
Datum projednání v RM

Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Zpracoval

Ing. Hana Křivková, DiS.

Předkládá

Mgr. Ivan Adamec

Odbor
finanční

02.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 80.437,00 Kč pro
MgA. Karin Venhauer, r. 1985, bytem Na Pilíři 398, 542 01 Žacléř, na účel v
kategorii OSTATNÍ odst. 4.4 Ostatní výše nedefinované – částečná úhrada
výdajů spojených s účastí na "One Young World" summitu v Mnichově v roce
2021 (výdaje spojené s účastnickým poplatkem na summitu zahrnující
ubytování apod.), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
03.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 110.000,00 Kč pro
Montessori Trutnov, z. s., IČ 06442277, č. p. 220, 542 32 Velké Svatoňovice,
na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 17.08.2020,
tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s vybudováním části plotu na
pozemku za fotbalových hřištěm v Poříčí v roce 2020 a 2021, včetně uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
01.01
poskytnutí investiční dotace ve výši 250.000,00 Kč pro Obec Malé
Svatoňovice, IČ 00278114, Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice, na
účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 05.06.2020,
tj. částečná úhrada výdajů spojených s výstavbou turistické rozhledny
„Žaltman“ na vrcholu Jestřebích hor v roce 2020, včetně uzavření
veřejnoprávní smlouvy,

Návrh na usnesení ZM

02.01
poskytnutí dotace ve výši 80.437,00 Kč pro MgA. Karin Venhauer,
r. 1985, bytem Na Pilíři 398, 542 01 Žacléř, na účel v kategorii OSTATNÍ
odst. 4.4 Ostatní výše nedefinované – částečná úhrada výdajů
spojených s účastí na "One Young World" summitu v Mnichově v roce
2021 (výdaje spojené s účastnickým poplatkem na summitu zahrnující
ubytování apod.), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
03.01
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poskytnutí dotace ve výši 110.000,00 Kč pro Montessori Trutnov, z. s.,
IČ 06442277, č. p. 220, 542 32 Velké Svatoňovice, na účel určený
žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 17.08.2020, tj. na
částečnou úhradu výdajů spojených s vybudováním části plotu na
pozemku za fotbalových hřištěm v Poříčí v roce 2020 a 2021, 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 Obec Malé Svatoňovice požádal o dotaci ve výši 250.000,00 Kč na částečnou úhradu výdajů
spojených s výstavbou turistické rozhledny „Žaltman“ na vrcholu Jestřebích hor v roce 2020. Jedná se
o novostavbu ocelové rozhledny s betonovým základem, jež nahradí rozhlednu původní, která byla
v roce 2019 odstraněna. Výška nové rozhledny bude 22 metrů. Díky nové rozhledně se stane vrchol
Jestřebích hor opět vyhledávaným místem turistů všech věkových kategorií. Slavnostní otevření
rozhledny je naplánováno na 24.09.2020.
Žadatelka, scénáristka a režisérka MgA. Karin Venhauer, požádala o dotaci ve výši 80.437,00 Kč na
částečnou úhradu výdajů spojených s účastí na "One Young World" summitu v Mnichově v roce 2021
(výdaje spojené s účastnickým poplatkem na summitu zahrnující ubytování apod.). Jedná se o výdaje
na účastnický poplatek (£2.715) na One Young World summitu v Mnichově, kde by ráda reprezentovala
Českou republiku a vlastní projekty. Žadatelka požádala o dotaci město Trutnov, protože se v Trutnově
narodila a uspořádala v Trutnově 3 vzdělávací/kulturní akce.
Projekty MgA. Karin Venhauer:
 vydání knihy Salin dar v českém jazyce (březen, 2012)
 uspořádání dvou křtů knihy Salin dar, a to v Polském institutu v Praze a ve Společenském
centru UFFO v Trutnově (březen, 2012)
 uspořádání přednášky pro 350 dětí ZŠ a MŠ ve Společenském centru UFFO v Trutnově
(březen, 2012)
 vytvoření upoutávky pro knihu Salin dar v En/Cz (březen, 2012)
 tvorba webových stránek
 tvorba scénáře hraného filmu
 premiéra koncertu „Písně Zdeňka Trnky & Verše Jaroslava Seiferta“ - Společenské centrum
UFFO (2013)
 premiéra jubilejního koncertu k 90. narozeninám Zdeňka Trnky - Společenské centrum UFFO
(2015)
 první výstava fotografií Jana Hanuše in memoriam - Žacléř (2017)
Summit se měl konat v říjnu roku 2020, avšak kvůli koronaviru byl přesunut na příští rok od
23. - 26. dubna 2021. Uhrazení účastnického poplatku plánuje žadatelka uhradit do konce roku 2020.
Žadatel Montessori Trutnov, z. s., požádal o dotaci ve výši 110.000,00 Kč na částečnou úhradu výdajů
spojených s vybudováním části plotu na pozemku za fotbalových hřištěm v Poříčí v roce 2020 a 2021.
Jedná se o vybudování části plotu v místě kde plot chybí. Rozbitým plotem v zadní části se na pozemek
dostávají nechtění návštěvníci a zanechávají tam odpadky. Spolek Montessori Trutnov je spolkem
provozující třídy dle Montessori pedagogiky. V Trutnově fungují druhým rokem při ZŠ Náchodská.
Rada města ze dne 29.06.2020 a 31.08.2020 dotace nedoporučila ke schválení s odůvodněním:


Město Trutnov s ohledem na ekonomickou situaci a vývoj veřejných financí v současné době
nedisponuje finančními prostředky, které by mohlo na výše uvedený účel uvolnit. Prostředky
vyhrazené v dotačním programu byly využity na podporu jiných aktivit.

Poskytnuté dotace v předešlých letech:
2018 – 0,00 Kč
2019 – 0,00 Kč
Přílohy:
-
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Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 41.
Kontrola materiálu právníkem před PV.
Datum: 04.09.2020

JUDr. Hronešová
Podpis vedoucího odboru

