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Porada vedení doporučuje radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 568.000,- Kč spolku
Trutnov - město draka, Železničářská 507, 541 01 Trutnov,
IČ 26670003, na financování nákladů na provozování Galerie draka
a mzdových nákladů dvou pracovníků v roce 2016,
01.02
zastupitelstvu
města
souhlasit
s uzavřením
veřejnoprávní
smlouvy
o poskytnutí dotace a o provozu Galerie draka se spolkem Trutnov - město draka,
Železničářská 507, 541 01 Trutnov, IČO 26670003, v předloženém znění.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
poskytnutí dotace ve výši 568.000,- Kč spolku Trutnov - město draka,
Železničářská 507, 541 01 Trutnov, IČ 26670003, na financování nákladů na
provozování Galerie draka a mzdových nákladů dvou pracovníků v roce
2016,
souhlasí
02.01
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a o provozu Galerie
draka se spolkem Trutnov - město draka, Železničářská 507, 541 01 Trutnov,
IČO 26670003, v předloženém znění.

Důvodová zpráva:
Důvodem poskytnutí dotace je povinnost udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti končí 30. 9. 2018) Kulturní
setkání na česko-polských hranicích, který byl zrealizován ve spolupráci s polským městem Lubawka v letech
2012-2013.
Částka 568.000,- Kč je určena na pokrytí provozních nákladů Galerie draka a na pokrytí mzdových nákladů
dvou pracovníků.
Veřejnoprávní smlouva je přílohou.

Kontrola materiálu právníkem provedena před PV - Mgr. Michaela Lamačová
Výdaje budou kryty schváleným rozpočtovým provizoriem na rok 2016.
Datum: 10. 11. 2015

Podpis vedoucího odboru:

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace
a
o provozu Galerie draka

Účastníci, kterými jsou
Město Trutnov, IČO: 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov,
číslo b. ú.: 124601/0100,
zastoupené starostou města Mgr. Ivanem Adamcem na straně jedné jako poskytovatel
a
Trutnov – město draka, IČO: 26670003, Železničářská 507, 541 01 Trutnov,
číslo b. ú.: 1185820359/0800
zastoupené předsedou panem Ottou Štemberkou na straně druhé jako příjemce
uzavírají podle zák. č. 128/2000 Sb. a zák. č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (podpůrně též podle
občanského zákoníku) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a o provozu Galerie draka.
1.
a) Město Trutnov poskytuje příjemci dotaci ve výši 568 000,00 Kč (slovy: pětiset šedesát osm tisíc korun
českých).
b) Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Trutnov na svém zasedání
dne ……. svým usnesením č. …….
c) Dotace je v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. poskytována na „jiný účel určený
žadatelem v žádosti“, tj. na financování nákladů na provozování Galerie draka a mzdových nákladů dvou
pracovníků v roce 2016, s tím, že část dotace ve výši 150 000,00 Kč je určena na pokrytí provozních
nákladů Galerie draka (především nákladů na elektřinu, teplo, vodné a stočné, úklid, úklidové a
hygienické potřeby, odvoz a likvidaci tuhého domovního odpadu, internet, telefon, na tiskové materiály,
vedení účetnictví a další náklady související se zajišťováním programu Galerie draka a její propagace) a
zbylá část dotace ve výši 418 000,00 Kč je určena na pokrytí mzdových nákladů (dva pracovníci na
poloviční úvazek, provoz šest dní v týdnu v rozsahu 5-6 hodin v závislosti na ročním období, včetně
otevření Galerie draka při akcích mimo její otevírací dobu).
d) Dotace bude čerpána nejpozději do konce roku 2016.
2.
Dotace bude poukázána do na výše uvedený účet příjemce v následujících splátkách:
- první splátka ve výši 284 000 Kč do 20. 1. 2016,
-

druhá splátka ve výši 284 000 Kč do 20. 7. 2016.

3.
Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci výlučně k výše uvedenému účelu v souladu se zásadami
hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti. Rovněž je povinen plnit a dodržovat pravidla stanovená Zásadami
poskytovatele č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnov.
4.
Příjemce je povinen předat městu Trutnov (prostřednictvím finančního odboru MěÚ) vyúčtování
poskytnuté dotace spolu s kopiemi účetních dokladů nejpozději do 15. 2. 2017. Město Trutnov je
oprávněno ke kontrole použití dotace, a to i v průběhu roku 2016. Pokud nebude dotace plně vyčerpána,
příjemce její nepoužitou část vrátí nejpozději do 5 dnů po zaslání vyúčtování na výše uvedený účet
poskytovatele.

5.
Použití dotace v rozporu se sjednaným účelem dle čl. 1 této smlouvy, její neoprávněné zadržení,
nepředložení vyúčtování dle čl. 4 této smlouvy, jakož i porušení jiných povinností stanovených touto
smlouvu 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.
6.
Příjemce se touto smlouvou dále zavazuje zajistit obsluhu stálé expozice Galerie draka, která bude
bezplatně zpřístupněna veřejnosti, tj. průvodní seznámení s celou expozicí a aktivní spoluúčast průvodce
(pracovníka galerie) na některých stanovištích (např. stůl s mechanickým divadlem). Dále se zavazuje
vytvářet v Galerii draka i kulturní nabídku komorního rázu – pořádat besedy, koncerty, přednášky, menší
výtvarné výstavy či workshopy, promítání dokumentů, apod.
7.
V případě přeměny příjemce nebo jeho zrušení s likvidací přecházejí práva a povinnosti vyplývající z této
smlouvy i na právní nástupce příjemce.
8.
Prostředky na dotaci jsou kryty rozpočtovým provizoriem schváleným Zastupitelstvem města Trutnov dne
…., usnesením č. …..
Smluvní strany berou na vědomí, že v případě, že rozpočet města Trutnova na rok 2016, který schválí
Zastupitelstvo města Trutnova v březnu 2016, bude obsahovat odlišnou výši částky určené na financování
nákladů na provozování Galerie draka a mzdových nákladů dvou pracovníků v roce 2016 než rozpočtové
provizorium na rok 2016, bude tato smlouva upravena příslušným dodatkem ke smlouvě.
9.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou stranu.

V Trutnově dne

......................................................
poskytovatel

.....................................................
příjemce

