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Dotace OSTATNÍ (do 50.000,00 Kč) – Ostrov přírody, z. s.

Vyjádření komise
Předchozí usnesení

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
neschvaluje
01.01
poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč pro Ostrov přírody, z. s., IČ
03748308, Kostelecká 542, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, na účel v
kategorii OSTATNÍ odst. 4.4. Ostatní výše nedefinované – částečná
úhrada výdajů spojených s založením systému Bakaláři pro rodiče i
průvodce "Dětského Lesního klubu Ostrovu přírody" v roce 2020/2021
(zejména výdaje na zakoupení licence, instalace apod.), včetně uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
-

Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:

Materiál se týká žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Trutnova pro rok 2020 subjektu, který
žádá o poskytnutí dotace na účel určený v Programu dotací vyhlášeném městem v KATEGORII
OSTATNÍ nad 50.000,00 Kč.
Žadatel Ostrov přírody, z. s., požádal o dotaci ve výši 3.000,00 Kč na částečnou úhradu výdajů
spojených s založením systému Bakaláři pro rodiče i průvodce "Dětského Lesního klubu Ostrovu
přírody" v roce 2020/2021 (zejména výdaje na zakoupení licence, instalace apod.).
Porada vedení ze dne 16.11.2020 nedoporučila schválit výše uvedenou dotaci s odůvodněním:
 Město Trutnov s ohledem na ekonomickou situaci a vývoj veřejných financí v současné době
nemá k dispozici takový objem finančních prostředků, jejichž prostřednictvím by bylo možno
uspokojit všechny žadatele o dotaci. Prostředky vyhrazené v dotačním programu byly využity
na podporu jiných aktivit.
Žadatel Ostrov přírody, z. s., rovněž požádal o dotaci na částečnou úhradu výdajů spojených s
pořádáním "vánoční slavnosti" v roce 2020 (zejména výdaje na nákup hracích prvků, 2ks křídových
tabulí, kuličkové dráhy apod.) a jarní slavnosti v roce 2021 (zejména výdaje na nákup materiálů na
tvoření, odměny ornitologům apod.), kterou porada vedení doporučila ve výši 3.000,00 Kč a řešila
v jiném materiálu.
Přílohy:
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 41.
Kontrola materiálu právníkem před PV.
Datum: 18.11.2020

Mgr. Pavlová
Podpis vedoucího odboru

