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Název materiálu

Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč)

Vyjádření komise

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Kulturní komise svým usnesením ze dne 14.04.2021 doporučuje schválit
dotace v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů poskytované na účel určený žadatelem v individuálně podané
žádosti a na účel určený poskytovatelem v Programu, uvedené v příloze Tabulka – dotace KULTURA_1_nad 50 tis. Kč.
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedená usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,00 Kč pro
Tkalcovské muzeum, z. s., IČ 22680152, Voletiny 22, Trutnov, na účel v
kategorii KULTURA odst. 2.2. Dotace na činnost kulturních organizací částečná úhrada výdajů spojených s činnostní tkalcovského muzea a
prezentací tradičních řemesel Trutnovska v roce 2021 (zejména výuka
řemesel, realizace vzdělávacích programů a seminářů pro veřejnost, tradiční
akce v muzeu, výdaje spojené s provozem, propagací a marketingem muzea,
letáky, info panely, cedule, honoráře pro lektory a účinkující, materiál pro
tvoření, ubytování apod.) v roce 2021,
01.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Tkalcovské
muzeum, z. s., IČ 22680152, Voletiny 22, Trutnov, v předloženém vzoru,
02.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro
Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127,
Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním kulturně-společenských akcí
pro trutnovskou mládež - "Přehlídka začínajících tanečníků Trutnov",
"Trutnovská Taneční Akademie", "Mezinárodní den tance", "Vánoční
přehlídka BDAT" a výukové taneční kurzy pro mládež a dospělé v roce 2021
(zejména výdaje na nájemné, propagaci, medaile, diplomy, květiny, ubytování
hostů, ceny, vybavení akce apod.),
02.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art
Team, z. s., IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, v předloženém
vzoru,
03.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 65.000,00 Kč pro
STUDIO, z. s., IČ 26516675, Školní 151, Trutnov, na účel v kategorii
KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce - částečná úhrada výdajů
spojených s pořádáním 11. ročníku tanečního festivalu "DANCE FESTIVAL
TRUTNOV 2021" na téma "CESTA DO FANTAZIE" (zejména výdaje na
nájemné, propagaci, lektorné, výtvarný materiál apod.),
03.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro STUDIO, z. s., IČ
26516675, Školní 151, Trutnov, v předloženém vzoru,
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04.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 90.000,00 Kč pro
Rýbrcoul - duch hor, z. s., IČ 06624171, Pampelišková 508, Trutnov, na účel
v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce - částečná úhrada
výdajů spojených s pořádáním celoročních akcí spolku, a to akcí na téma
"Oživlé legendy", "Poznávací hra o mince", " Co vydaly hlubiny země" a další
v roce 2021 (zejména výdaje na kostýmy, kulisy, účinkující, grafické práce,
propagace, letáky, bannery, návrhy mincí, ražba, 3D model, distribuce, noviny
- grafika, tisk apod.),
04.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Rýbrcoul - duch hor,
z. s., IČ 06624171, Pampelišková 508, Trutnov, v předloženém vzoru,
05.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro
Rýbrcoul - duch hor, z. s., IČ 06624171, Pampelišková 508, Trutnov, na účel
v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce - částečná úhrada
výdajů spojených s pořádáním 4. ročníku hudebního festivalu "OTEVŘENÉ
HOSPODY TRUTNOV" v roce 2021 (pronájem stanů, techniky, honoráře
kapel, OSA, propagační materiály, grafické práce, ubytovaní apod.),
05.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Rýbrcoul - duch hor,
z. s., IČ 06624171, Pampelišková 508, Trutnov, v předloženém vzoru,
06.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,00 Kč pro
Rýbrcoul - duch hor, z. s., IČ 06624171, Pampelišková 508, Trutnov, na účel
v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce - částečná úhrada
výdajů spojených celoročním provozem dětského regionálního zpravodajství
"TV RÝBRCOUL" v roce 2021 (zejména honoráře lektorům, cestovné, nákup
techniky, propagace),
06.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Rýbrcoul - duch hor,
z. s., IČ 06624171, Pampelišková 508, Trutnov, v předloženém vzoru,
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07.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis
ve výši 273.000,00 Kč pro Alternativa pro kulturu, z. s., IČ 26991811, V
Domcích 125, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané
žádosti ze dne 31.03.2021, tj. - částečná úhrada výdajů spojených s
pořádáním 23. ročníku mezinárodního festivalu "JAZZINEC 2021" (zejména
výdaje na cestovné, ubytování, technické zajištění, PR, překlady, promotion,
grafika, srážková daň, internet, web, OSA, propagace, doprava, ozvučení,
ubytování a výdajů spojených s honoráři vystupujících umělců včetně odvodů
- srážková daň a výdajů na dohody (DPČ, DPP) pořadatelům, na zajištění
akcí, administrativa apod.),
07.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Alternativa pro
kulturu, z. s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov, v předloženém vzoru.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
poskytnutí dotace ve výši 60.000,00 Kč pro Tkalcovské muzeum, z. s., IČ
22680152, Voletiny 22, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.2.
Dotace na činnost kulturních organizací - částečná úhrada výdajů
spojených s činnostní tkalcovského muzea a prezentací tradičních
řemesel Trutnovska v roce 2021 (zejména výuka řemesel, realizace
vzdělávacích programů a seminářů pro veřejnost, tradiční akce v
muzeu, výdaje spojené s provozem, propagací a marketingem muzea,
letáky, info panely, cedule, honoráře pro lektory a účinkující, materiál
pro tvoření, ubytování apod.) v roce 2021,
01.02
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veřejnoprávní smlouvu pro Tkalcovské muzeum, z. s., IČ 22680152,
Voletiny 22, Trutnov, v předloženém vzoru,
02.01
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Bene Dance Art Team, z. s.,
IČ 69154503, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, na účel v kategorii
KULTURA odst. 2.1. Dotace na kulturní akce - částečná úhrada výdajů
spojených s pořádáním kulturně-společenských akcí pro trutnovskou
mládež - "Přehlídka začínajících tanečníků Trutnov", "Trutnovská
Taneční Akademie", "Mezinárodní den tance", "Vánoční přehlídka
BDAT" a výukové taneční kurzy pro mládež a dospělé v roce 2021
(zejména výdaje na nájemné, propagaci, medaile, diplomy, květiny,
ubytování hostů, ceny, vybavení akce apod.),
02.02
veřejnoprávní smlouvu pro Bene Dance Art Team, z. s., IČ 69154503,
Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, v předloženém vzoru,
03.01
poskytnutí dotace ve výši 65.000,00 Kč pro STUDIO, z. s., IČ 26516675,
Školní 151, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA odst. 2.1. Dotace na
kulturní akce - částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 11.
ročníku tanečního festivalu "DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2021" na
téma "CESTA DO FANTAZIE" (zejména výdaje na nájemné, propagaci,
lektorné, výtvarný materiál apod.),
03.02
veřejnoprávní smlouvu pro STUDIO, z. s., IČ 26516675, Školní 151,
Trutnov, v předloženém vzoru,
04.01
poskytnutí dotace ve výši 90.000,00 Kč pro Rýbrcoul - duch hor, z. s., IČ
06624171, Pampelišková 508, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA
odst. 2.1. Dotace na kulturní akce - částečná úhrada výdajů spojených s
pořádáním celoročních akcí spolku, a to akcí na téma "Oživlé legendy",
"Poznávací hra o mince", " Co vydaly hlubiny země" a další v roce 2021
(zejména výdaje na kostýmy, kulisy, účinkující, grafické práce,
propagace, letáky, bannery, návrhy mincí, ražba, 3D model, distribuce,
noviny - grafika, tisk apod.),
04.02
veřejnoprávní smlouvu pro Rýbrcoul - duch hor, z. s., IČ 06624171,
Pampelišková 508, Trutnov, v předloženém vzoru,
05.01
poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Rýbrcoul - duch hor, z. s.,
IČ 06624171, Pampelišková 508, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA
odst. 2.1. Dotace na kulturní akce - částečná úhrada výdajů spojených s
pořádáním 4. ročníku hudebního festivalu "OTEVŘENÉ HOSPODY
TRUTNOV" v roce 2021 (pronájem stanů, techniky, honoráře kapel, OSA,
propagační materiály, grafické práce, ubytovaní apod.),
05.02
veřejnoprávní smlouvu pro Rýbrcoul - duch hor, z. s., IČ 06624171,
Pampelišková 508, Trutnov, v předloženém vzoru,
06.01
poskytnutí dotace ve výši 60.000,00 Kč pro Rýbrcoul - duch hor, z. s., IČ
06624171, Pampelišková 508, Trutnov, na účel v kategorii KULTURA
odst. 2.1. Dotace na kulturní akce - částečná úhrada výdajů spojených
celoročním provozem dětského regionálního zpravodajství "TV
RÝBRCOUL" v roce 2021 (zejména honoráře lektorům, cestovné, nákup
techniky, propagace),
06.02
veřejnoprávní smlouvu pro Rýbrcoul - duch hor, z. s., IČ 06624171,
Pampelišková 508, Trutnov, v předloženém vzoru,
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07.01
poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 273.000,00 Kč
pro Alternativa pro kulturu, z. s., IČ 26991811, V Domcích 125, Trutnov,
na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
31.03.2021, tj. - částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 23.
ročníku mezinárodního festivalu "JAZZINEC 2021" (zejména výdaje na
cestovné, ubytování, technické zajištění, PR, překlady, promotion,
grafika, srážková daň, internet, web, OSA,
propagace, doprava,
ozvučení, ubytování a výdajů spojených s honoráři vystupujících
umělců včetně odvodů - srážková daň a výdajů na dohody (DPČ, DPP)
pořadatelům, na zajištění akcí, administrativa apod.),
07.02
veřejnoprávní smlouvu pro Alternativa pro kulturu, z. s., IČ 26991811, V
Domcích 125, Trutnov, v předloženém vzoru.

Důvodová zpráva:
Materiál se týká 7 žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Trutnova pro rok 2021 subjektů, které
žádají o poskytnutí dotace na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti a na účel určený v
Programu dotací vyhlášeném městem v KATEGORII KULTURA v součtu nebo individuálně nad
50.000,00 Kč.
Žádosti byly projednány kulturní komisí dne 14.04.2021, která uvedené dotace doporučila ve výše
zmiňovaných částkách.
Dotace bude žadateli Alternativa pro kulturu, z. s, poskytována jako podpora de minimis. Podporu je
možné ke dni 19.04.2021 zadat až do výše 162.212,93 €.
Poskytnuté dotace, které žadatelé obdrželi v předešlých letech, jsou uvedeny v příloze (Tabulka –
dotace KULTURA_1_nad 50 tis. Kč).
Přílohy:
Vzor veřejnoprávní smlouvy
Tabulka – dotace KULTURA_1_nad 50 tis. Kč
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 41.
Kontrola materiálu právníkem před PV.
Datum: 06.05.2021

JUDr. Hronešová
Podpis vedoucího odboru
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace
č. …/21

Město Trutnov, IČ 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov,
číslo b. ú.: 124601/0100,
zastoupené Mgr. Ivanem Adamcem, starostou, na straně jedné jako poskytovatel,
a
Název příjemce …………………, IČO/nar. ………………, adresa …………………….,
číslo b.ú.: ……………………,
zastoupený …………………………….., na straně druhé jako příjemce,
uzavírají podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podpůrně též podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, všechny zákony v platném a účinném znění, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace takto:
1.
a) Město Trutnov poskytuje příjemci dotaci ve výši …. Kč (slovy: ………… korun českých).

b) Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Trutnova na svém zasedání dne ……. svým usnesením č. ZM_2021 -…/….
c) Dotace je v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. poskytována na:
- účel určený poskytovatelem v jeho Programu dotací vyhlášeném dne 12.12.2020 (dále jen Program),\ účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti, tj. …..
d) Dotace bude čerpána nejpozději do konce roku 2021. Faktury vystavené v prosinci roku 2021 či
lednu 2022 na výše uvedený účel lze z této dotace hradit do 31.01.2022.
e) Dotace poskytnutá podle této smlouvy je považována za podporu de minimis dle Nařízení komise
(EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 na podporu de minimis,
zveřejněného v Ústředním věstníku Evropské unie L 352, 24.12.2013. (u bodu 07.02)
2.
Dotace bude poukázána do 30 dnů od účinnosti této smlouvy na výše uvedený účet příjemce.

3.
Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci výlučně k výše uvedenému účelu v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů. Rovněž je povinen plnit a dodržovat pravidla stanovená Zásadami
poskytovatele č. 1/2020 o poskytování dotací z rozpočtu města Trutnova (dále jen Zásady) s výjimkou části článku 7 odst. 1 Zásad, která se týká zákazu úhrad mezd zaměstnanců (včetně DPP a
DP4) - (týká se bodu 07.02) a Programem.

4.
Jestliže je příjemce povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném a
účinném znění (dále jen zákon o účetnictví), zavazuje se tímto vést v rámci vedení účetnictví výdaje
(profinancované náklady) vynaložené na dosažení účelu uvedeného v této smlouvě odděleně (např.
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analytická evidence). Jestliže příjemce není podle zákona o účetnictví povinen vést účetnictví, zavazuje se tímto, že v případě kontroly použití dotace doloží aktuální přehled celkových příjmů a výdajů.
5.
Příjemce je povinen označit originály účetních dokladů, prokazujících použití dotace, číslem této
smlouvy a textem „hrazeno z dotace města Trutnova“. U účetních dokladů, které nejsou plně hrazeny z dotace města Trutnova, je třeba uvést výši částky hrazené z dotace města Trutnova.
6.
Příjemce je povinen předat městu Trutnov (prostřednictvím Odboru finančního) vyúčtování poskytnuté dotace spolu s kopiemi účetních dokladů nejpozději do 31.03.2022.
7.
Město Trutnov je oprávněno ke kontrole použití dotace, a to i před předáním jejího vyúčtování poskytovateli. Pokud nebude dotace plně vyčerpána, příjemce její nepoužitou část vrátí nejpozději do
10 dnů po zaslání vyúčtování na příjmový účet poskytovatele 19-124601/0100.
8.
Použití dotace v rozporu se sjednaným účelem dle čl. 1 této smlouvy, její neoprávněné zadržení,
nepředložení vyúčtování dle čl. 6 této smlouvy, jakož i porušení jiných povinností stanovených touto
smlouvou 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.
9.
Město Trutnov souhlasí s použitím znaku města nebo loga města v souladu s naplňováním účelu
poskytnuté dotace. Bude-li příjemce vytvářet propagační materiály na účel poskytnuté dotace, je
povinen na materiálech uvést informaci o financování městem Trutnovem (například formou uvedení
loga či znaku města). Tato povinnost se nevztahuje na propagační materiály, které byly vytvořeny
před podpisem této smlouvy.
10.
V případě přeměny příjemce nebo jeho zrušení s likvidací je příjemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost poskytovateli. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí
i na případné právní nástupce příjemce.
11.
Podléhá-li smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (dále jen registr smluv), dohodly se
smluvní strany, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Trutnov, a to nejpozději do
30 dnů ode dne podpisu smlouvy. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
12.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou stranu.
V Trutnově

poskytovatel

příjemce

Žádosti o poskytnutí dotace na rok 2021 na účely v kategorii KULTURA ‐ nad 50 tis. Kč
číslo

žadatel

žádost ze dne

účel

Žádost 2021

Návrh RM

2019

2020

60 000,00

50 000,00

76 000,00

60 000,00

částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním kulturně‐
společenských akcí pro trutnovskou mládež ‐ "Přehlídka
začínajících tanečníků Trutnov", "Trutnovská Taneční
Akademie", "Mezinárodní den tance", "Vánoční přehlídka
BDAT" a výukové taneční kurzy pro mládež a dospělé v roce
2021 (zejména výdaje na nájemné, propagaci, medaile,
diplomy, květiny, ubytování hostů, ceny, vybavení akce apod.)

24 000,00

20 000,00

80 000,00

50 000,00

STUDIO, z. s., IČ 26516675 22.2.2021

částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 11. ročníku
tanečního festivalu "DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2021" na téma
"CESTA DO FANTAZIE" (zejména výdaje na nájemné, propagaci,
lektorné, výtvarný materiál apod.)

75 000,00

50 000,00

78 000,00

65 000,00

Rýbrcoul ‐ duch hor, z. s.,
IČ 06624171

27.1.2021

částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním celoročních
akcí spolku, a to akcí na téma "Oživlé legendy", "Poznávací hra
o mince", " Co vydaly hlubiny země" a další v roce 2021
(zejména výdaje na kostýmy, kulisy, účinkující, grafické práce,
propagace, letáky, bannery, návrhy mincí, ražba, 3D model,
distribuce, noviny ‐ grafika, tisk apod.)

150 000,00

120 000,00

90 000,00

27.1.2021

částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 4. ročníku
hudebního festivalu "OTEVŘENÉ HOSPODY TRUTNOV" v roce
2021 (pronájem stanů, techniky, honoráře kapel, OSA,
propagační materiály, grafické práce, ubytovaní apod.)

95 000,00

200 000,00

100 000,00

2.2. Dotace na činnost kulturních organizací

Tkalcovské muzeum, z. s.,
IČ 22680152
8.3.2021

částečná úhrada výdajů spojených s činnostní tkalcovského
muzea a prezentací tradičních řemesel Trutnovska v roce 2021
(zejména výuka řemesel, realizace vzdělávacích programů a
seminářů pro veřejnost, tradiční akce v muzeu, výdaje spojené
s provozem, propagací a marketingem muzea, letáky, info
panely, cedule, honoráře pro lektory a účinkující, materiál pro
tvoření, ubytování apod.) v roce 2021
2.1. Dotace na kulturní akce

Bene Dance Art Team, z.
s., IČ 69154503

Rýbrcoul ‐ duch hor, z. s.,
IČ 06624171

26.2.2021

150 000,00

Rýbrcoul ‐ duch hor, z. s.,
IČ 06624171

27.1.2021

částečná úhrada výdajů spojených celoročním provozem
dětského regionálního zpravodajství "TV RÝBRCOUL" v roce
2021 (zejména honoráře lektorům, cestovné, nákup techniky,
propagace)

‐

20 000,00

100 000,00

60 000,00

520 000,00

400 000,00

400 000,00

273 000,00

1 054 000,00

698 000,00

Individuální žádost

Alternativa pro kulturu z.
s., IČ 26991811

částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním 23. ročníku
mezinárodního festivalu "JAZZINEC 2021" (zejména výdaje na
cestovné, ubytování, technické zajištění, PR, překlady,
promotion, grafika, srážková daň, internet, web, OSA,
propagace, doprava, ozvučení, ubytování a výdajů spojených s
honoráři vystupujících umělců včetně odvodů ‐ srážková daň a
výdajů na dohody pořadatelům, na zajištění akcí, administrativa
31.3.2021 apod.)

Celkem

Návrh rozpočtu dotací
kategorie KULTURA na rok
2021:

2 868 000,00

Galerie Draka

1 068 000,00

Již schváleno

Zbývá k rozdělení

1 800 000,00
JIŽ POSKYTNUTÉ DOTACE V ROCE 2020

2019

2020

Schváleno 2021

2.2. Dotace na činnost kulturních organizací

2.1. Dotace na kulturní akce

0,00

