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Datum projednání v PV

-

Datum projednání v RM
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Datum projednání v ZM
Název materiálu

Předkládá
Ing. Martin Veselý
20.06.2016
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – Navýšení dotace pro DTJ Trutnov
Komise pro sport a využití sportovních zařízení svým usnesením ze dne 09.06.2016
doporučuje RM doporučit zastupitelstvu města schválit navýšení dotace poskytnuté
na účel uvedený v žádosti žadatele ze dne 21.03.2016
ZM_2016-72/2
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit navýšení dotace o částku 55.100,00 Kč pro DTJ
Trutnov, IČ 43463045, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané
žádosti, kterým je sportovní činnost florbalového oddílu/klubu FBC Trutnov a
činnost Rytířů Trutnov - klubu provozujícího pálkařské sporty - T-ball, coach-pitch,
baseball, softball a slowpitch, za podmínky schválení rozpočtové změny
v zastupitelstvu města,
01.02
zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě pro DTJ
Trutnov, IČO 43463045, Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení
rozpočtové změny v zastupitelstvu města.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
navýšení dotace o částku 55.100,00 Kč pro DTJ Trutnov, IČ 43463045,
Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti, kterým je
sportovní činnost florbalového oddílu/klubu FBC Trutnov a činnost Rytířů
Trutnov - klubu provozujícího pálkařské sporty - T-ball, coach-pitch, baseball,
softball a slowpitch, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu
města,
01.02
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě pro DTJ Trutnov, IČO 43463045,
Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové změny
v zastupitelstvu města.

Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

odbor
finanční

Zpracoval

Bc. Lenka Švecová, DiS.

Důvodová zpráva:
O dotaci poskytovanou z rozpočtu města Trutnova pro rok 2016 požádal subjekt DTJ Trutnov, IČO 43463045,
Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti, kterým je sportovní činnost florbalového
oddílu/klubu FBC Trutnov a činnost Rytířů Trutnov - klubu provozujícího pálkařské sporty - T-ball, coachpitch, baseball, softball a slowpitch.
Komise pro sport a využití sportovních zařízení (dále jen komise) tuto žádost projednala. Při výpočtu výše
dotace, konkrétně při výpočtu poměru počtu členů žadatele do dvaceti let a nad dvacet let, došlo nedopatřením
k odchýlení od ustálených pravidel, která komise běžně aplikuje. Žadateli bylo schváleno poskytnutí dotace
zastupitelstvem města na jeho zasedání dne 25.04.2016 usnesením č. ZM_2016-72/2 ve výši 143.843,00 Kč.
Komise následně toto nedopatření zjistila a svým usnesením ze dne 09.06.2016 doporučuje schválit navýšení
dotace o částku 55.100,00 Kč tak, aby výše dotace byla v souladu s ustálenými a běžně aplikovanými pravidly.
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Přílohy:
1x Veřejnoprávní smlouva

Výdaje nejsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 41. Navýšení dotace v navrhované výši převyšuje schválený
rozpočet a jeho schválení je podmíněno schválením rozpočtové změny.
Kontrola materiálu právníkem před RM
Datum: 14.06.2016

Mgr. Smek
Podpis vedoucího odboru
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DODATEK č. 1
k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace
č. 94/16
Účastníci, kterými jsou
Město Trutnov, IČ 00278360, Slovanské náměstí 165, Trutnov,
číslo b.ú.: 124601/0100,
zastoupené starostou panem Mgr. Ivanem Adamcem, na straně jedné jako poskytovatel
a
DTJ Trutnov, IČO 43463045, Trutnov,
číslo b.ú.: 1300332319/0800,
zastoupené starostou panem Romanem Klempířem, 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) dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 94/16 (dále jen
Smlouva) takto:

1.
a) Město Trutnov navyšuje příjemci původní dotaci ve výši 143.843,00 Kč o částku 55.100,00 Kč (slovy:
Padesátpěttisícjednosto korun českých), tj. na celkovou částku 198.943,00 Kč.
b) Navýšení dotace a uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Trutnova na svém zasedání
dne ……. svým usnesením č. ZM_2016-…/…

3.
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou stranu.

V Trutnově dne

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

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

