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MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

15. 02. 2016

Zpracoval

Bc. Lenka Švecová, DiS.

Předkládá

Mgr. Tomáš Hendrych

odbor
finanční

Datum projednání v RM

22. 02. 2016

Datum projednání v ZM

29. 02. 2016

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení

Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč) – BK-SERVIS s. r. o.

Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit dotaci ve výši 260 000,00 Kč pro BK-SERVIS s. r. o.,
IČO 28800702, Na Nivách 568, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst.
1.3. Dotace na činnost sportovních organizací - úhradu nákladů na užívání
sportovní haly a tělocvičny v Základní škole, Trutnov, Komenského 399, v roce
2016,
01.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro BK-SERVIS s. r. o., IČO
28800702, Na Nivách 568, 541 01 Trutnov, v předloženém znění.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
dotaci ve výši 260 000,00 Kč pro BK-SERVIS s. r. o., IČO 28800702, Na
Nivách 568, 541 01 Trutnov, na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na
činnost sportovních organizací - úhradu nákladů na užívání sportovní haly a
tělocvičny v Základní škole, Trutnov, Komenského 399, v roce 2016,
01.02
veřejnoprávní smlouvu pro BK-SERVIS s. r. o., IČO 28800702, Na Nivách
568, 541 01 Trutnov, v předloženém znění.

Důvodová zpráva:
Provoz tělovýchovných zařízení ve vlastnictví města je částečně financován sportovními kluby přímými
platbami ve prospěch Základní školy, Trutnov, Komenského 399. Výše úhrady je stanovena podle skutečně
využitých hodin na sportovišti. Takto vzniklý závazek oddílů je plně dotován ze strany města.
BK-SERVIS s. r. o., IČO 28800702, Na Nivách 568, 541 01 Trutnov, požádal o dotaci na úhradu nákladů
(nájemné a energie) spojených s užíváním sportovišť (sportovní haly a tělocvičny v Základní škole, Trutnov,
Komenského 399), pro rok 2016 v celkové výši 260 000,00 Kč.
V roce 2015 byla poskytnuta dotace ve výši 220 000,00 Kč na využívání sportovní haly a tělocvičny v
Základní škole, Trutnov, Komenského 399.
Celkové skutečné vyúčtované náklady za užívání sportoviště v roce 2015 byly ve výši 259 721,91 Kč.
Z tohoto důvodu je žádána dotace na shora uvedený účel pro rok 2016 v navýšeném objemu.
Dotace bude poskytována jako podpora de minimis. Podporu je možné ke dni 15. 2. 2016 zadat až do výše
79 138,93 €.
Požadovaná částka: 260 000,00 Kč.
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Předešlá dotace celkem:
2013 - 238 000,00 Kč,
2014 – 238 000,00 Kč,
2015 – 220 000,00 Kč.
Přílohy:
Veřejnoprávní smlouva
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtovým provizoriem - ORJ 41.
Kontrola materiálu právníkem před PV
Datum: 23. 02. 2016

Mgr. Smek
Podpis vedoucího odboru
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace
č. ……………………
Účastníci, kterými jsou
Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, Trutnov,
číslo b.ú.: 124601/0100,
zastoupené starostou panem Mgr. Ivanem Adamcem, na straně jedné jako poskytovatel
a
BK-SERVIS s. r. o., IČO 28800702, Na Nivách 568, Trutnov,
číslo b.ú.: 43-7397260207/0100,
zastoupená jednatelem panem Bc. Janem Braunem, na straně druhé jako příjemce,

uzavírají podle zákonů č. 128/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů (podpůrně též
podle Občanského zákoníku) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace takto:

1.
a) Město Trutnov poskytuje příjemci dotaci ve výši 260 000,00 Kč (slovy: dvě stě šedesát tisíc korun
českých).
b) Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Trutnov na svém zasedání dne
……. svým usnesením č. 2016 - …/….
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 23. 09. 2015 (dále jen
„Program“), tj. na účel v kategorii SPORT odst. 1.3. Dotace na činnost sportovních organizací úhradu nákladů na užívání sportovní haly a tělocvičny v Základní škole, Trutnov, Komenského
399, v roce 2016.

d) 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.
e) Dotace bude čerpána nejpozději do konce roku 2016.
2.
Dotace bude poukázána do 14 dnů od uzavření 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. Rovněž je povinen plnit a dodržovat pravidla stanovená Zásadami
poskytovatele č. 2/2015 o poskytování dotací z rozpočtu města Trutnov (dále jen „Zásady“) a Programem.
4.
Příjemce je povinen v rámci účetnictví vést výdaje (profinancované náklady) vynaložené na dosažení účelu
uvedeného v této smlouvě odděleně (např. analytická evidence) v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“).
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.
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6.
Příjemce je povinen předat městu Trutnov (prostřednictvím finančního odboru MěÚ) vyúčtování
poskytnuté dotace spolu s kopiemi účetních dokladů nejpozději do 31. 03. 2017.
7.
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.
8.
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.
9.
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.
10.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou stranu.

V Trutnově dne

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

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

