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NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV

16.11.2020

Datum projednání v RM

23.11.2020

Datum projednání v ZM

07.12.2020

Název materiálu

Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – Olfin Car Ski team, z. s.

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 dotace ve výši 62.705,00 Kč pro
Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel
v kategorii SPORT odst. 1.1 Dotace na údržbu sportovišť - úhrada výdajů
spojených s provedením úprav elektroinstalace v klubovně Olfin Car Ski
team v lesoparku na Paradráze v roce 2020,
01.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski
team, z. s., IČ 60155311, Komenského 399, Trutnov, v předloženém
znění.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
poskytnutí dotace ve výši 62.705,00 Kč pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ
60155311, Komenského 399, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1
Dotace na údržbu sportovišť - úhrada výdajů spojených s provedením úprav
elektroinstalace v klubovně Olfin Car Ski team v lesoparku na Paradráze
v roce 2020,
01.02
veřejnoprávní smlouvu pro Olfin Car Ski team, z. s., IČ 60155311,
Komenského 399, Trutnov, v předloženém znění.

Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor
finanční

Zpracoval

Ing. Hana Křivková, DiS.

Předkládá

Mgr. Ivan Adamec

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 SPORT
nad 50.000,00 Kč.
Žadatel Olfin Car Ski team, z. s., požádal o dotaci ve výši 78.381,00 Kč úhrada výdajů spojených s provedením úprav elektroinstalace v klubovně Olfin Car Ski team v lesoparku na Paradráze v roce 2020.
Úpravy v elektroinstalaci se prováděly za účelem dosažení levnějšího tarifu pro provoz tepelného čerpadla k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody v klubovně sportovního oddílu Olfin Car Ski team. Stávající tarif byl pro chod tepelného čerpadla naprosto nevyhovující neboť docházelo k velmi drahému vytápění a ohřevu teplé vody.
Porada vedení ze dne 16.11.2020 doporučila dotaci ve výši 62.705,00 Kč v souladu se Zásadami č.
1/2019, které říkají: „Město chce podpořit údržbu, opravy a rekonstrukce investičního i neinvestičního
charakteru i těch sportovišť a tělovýchovných zařízení, která se nacházejí na jeho území, avšak nejsou
v majetku města. Poskytnuté dotace budou použity na majetek ve vlastnictví sportovních klubů.
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu 80 %.“
V roce 2020 byla s žadateli schválena dotace ve výši 333.500,00 Kč na provoz klubovny a dotace ve
výši 120.000,00 Kč na výdaje spojené s realizací zpevněné plochy před klubovnou v lesoparku na
Paradráze.
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