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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

26.04.2021

Datum projednání v RM

03.05.2021

Datum projednání v ZM

24.05.2021

Název materiálu

Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)

Vyjádření komise
Předchozí usnesení

Návrh na usnesení PV

Odbor
finanční

Zpracoval

Ing. Hana Křivková, DiS.

Předkládá

Mgr. Ivan Adamec

Sportovní komise svým usnesením ze dne 13.04.2021 nedoporučuje schválit
dotace v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů poskytované na účel určený poskytovatelem v Programu.
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedená usnesení.
Rada města Trutnova
nedoporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro
Tréninkové centrum PK Sport, z. s., IČ 07138644, Kiesewettrova 962,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť –
částečná úhrada výdajů spojených s údržbou a provozem vnitřního
sportoviště v roce 2021 (zejména výdaje na opravu omítek a podlahové
krytiny, malba, výměna zámků, klik, dveří, osvětlení, zásuvek, vypínačů,
žaluzií a údržba umělého ledu), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,

Návrh na usnesení RM

02.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro
Tréninkové centrum PK Sport, z. s., IČ 07138644, Kiesewettrova 962,
Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace
nájemného - částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem sportoviště na
adrese Polská 431, Trutnov, v roce 2021, včetně uzavření veřejnoprávní
smlouvy,
03.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 36.000,00 Kč pro TJ
LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel
v kategorii SPORT odst. 1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport částečná úhrada výdajů spojených s přípravou XXXXXXXX pro postup a
zařazení do juniorské reprezentačního družstva ve sjezdu na divoké vodě v
roce 2021 (zejména výdaje na přípravu a sportovní vybavení), včetně
uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Návrh na usnesení ZM

Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
01.01
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Tréninkové centrum PK
Sport, z. s., IČ 07138644, Kiesewettrova 962, Trutnov, na účel v kategorii
SPORT odst. 1.1. Dotace na údržbu sportovišť – částečná úhrada výdajů
spojených s údržbou a provozem vnitřního sportoviště v roce 2021
(zejména výdaje na opravu omítek a podlahové krytiny, malba, výměna
zámků, klik, dveří, osvětlení, zásuvek, vypínačů, žaluzií a údržba
umělého ledu), včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
02.01
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poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Tréninkové centrum PK
Sport, z. s., IČ 07138644, Kiesewettrova 962, Trutnov, na účel v kategorii
SPORT odst. 1.5. Dotace na refundace nájemného - částečná úhrada
výdajů spojených s pronájmem sportoviště na adrese Polská 431,
Trutnov, v roce 2021, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy,
03.01
poskytnutí dotace ve výši 36.000,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV,
z. s., IČ 47462965, Národní 199, Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst.
1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport - částečná úhrada výdajů
spojených s přípravou XXXXXXXX pro postup a zařazení do juniorské
reprezentačního družstva ve sjezdu na divoké vodě v roce 2021
(zejména výdaje na přípravu a sportovní vybavení), včetně uzavření
veřejnoprávní smlouvy.

Důvodová zpráva:
Materiál se týká 3 žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Trutnova pro rok 2021 subjektů, které
žádají o poskytnutí dotace na účel určený v Programu dotací vyhlášeném městem v KATEGORII
SPORT v součtu nebo individuálně nad 50.000,00 Kč.
Žádosti byly projednány sportovní komisí dne 13.04.2021, která uvedené dotace nedoporučila
s odůvodněním:




Dotace na údržbu sportovišť pro Tréninkové centrum PK Sport, z. s. – žádost nenaplňuje
parametry dotačního titulu, prostory nejsou ve vlastnictví žadatele.
Dotace na refundace nájemného pro Tréninkové centrum PK Sport, z. s. – žádost nenaplňuje
parametry dotačního titulu, smlouva se smluvní stranou je uzavřena na prostor sloužící
k podnikání – kanceláře. Dotace nesmí být použita na komerční či jinou výdělečnou činnost.
Dotace na vrcholový a výkonnostní sport pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s. – sportovní
komise doporučuje podpořit jiné sportovce v dotačním titulu vrcholový a výkonnostní sport.

Tréninkovému centru PK Sport, z. s. byla doporučena dotace ve výši 5.000,00 Kč na činnost sportovních
organizací, která je uvedena v předcházejícím materiálu.
Přílohy:
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 41.
Kontrola materiálu právníkem před PV.
Datum: 06.05.2021

JUDr. Hronešová
Podpis vedoucího odboru

