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Návratná finanční výpomoc Stachelberg z.s. – prodloužení splatnosti

Návrh na usnesení PV

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení

Návrh na usnesení RM

Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. 3/2018
se spolkem Stachelberg, z.s., Pampelišková 505, Horní Staré město, 541 02
Trutnov, IČO 26989743, kterým se mění doba splatnosti, ve znění dle
předloženého návrhu.

Návrh na usnesení ZM

Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. 3/2018 se spolkem Stachelberg,
z.s., Pampelišková 505, Horní Staré město, 541 02 Trutnov, IČO 26989743,
kterým se mění doba splatnosti, ve znění dle předloženého návrhu.

Důvodová zpráva:
Spolek Stachelberg, z.s., uzavřel v lednu 2019 s městem Trutnov veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
návratné finanční výpomoci ve výši 4 391 000,00 Kč. Účelem této půjčky je předfinacování akce Tajemství
vojenského podzemí, na kterou měl spolek smluvně uzavřenou dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Doba splatnosti byla stanovena nejpozději do 30.09.2020. Do celého projektu bylo zapojeno více subjektů.
Akce byla po stránce stavební i administrativní řádně dokončena v souladu s harmonogramem již
k 31.12.2019. V červnu loňského roku splatil Stachelberg první část půjčky ve výši 2 863 000,00 Kč. Ze
strany MMR však došlo kvůli kontrole jednoho z dalších subjektů zapojených do projektu k velkému
prodlení a částku dotace dosud Stachelbergu nezaslala. Z toho důvodu požádal spolek o prodloužení
splatnosti zbývající části ve výši 1 528 000,00 Kč do 31.03.2021. Toto prodloužení bylo schváleno na ZM
21.09.2020.
Dotace však nebyla doposud vypořádána kvůli přetrvávajícím problémům s dalším účastníkem projektu.
Z toho důvodu spolek znovu požádal o prodloužení doby splatnosti do 31.12.2021.
Příloha
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o návratné finanční výpomoci č. 3/2018
Žádost o prodloužení splatnosti finanční výpomoci
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – navrhované rozpočtové provizorium
Kontrola materiálu právníkem
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