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MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV
Datum projednání v RM
Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

05.09.2016
12.09.2016

odbor
finanční

Zpracoval

Bc. Lenka Švecová, DiS.

Předkládá
Mgr. Ivan Adamec
19.09.2016
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Trutnov trails, z.s.
Komise pro cestovní ruch souhlasí svým usnesením č. KCR 2016-1/2 s podporou
projektu Trutnov Trails z hlediska zkvalitnění nabídky v cestovním ruchu, za
podmínky dodržení všech předpisů a právních norem při výstavbě trailových tras
v lokalitě Lhota u Trutnova
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit dotaci ve výši 385.000,00 Kč pro Trutnov trails, z.s.,
IČ 02931788, Krakonošovo náměstí 74, Trutnov, na účel určený žadatelem
v individuálně podané žádosti ze dne 31.08.2016, tj. na údržbu a provoz MTB
stezek, dokončení stávajících tratí a výdaje na projekt nového trailu v souladu se
žádostí ze dne 31.08.2016 (úhrada výdajů na projekt a design nového trailu, výdajů
souvisejících s prováděním zemních prací, nákupem materiálu, pohonných hmot,
propagací, účetnictvím), za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu
města,
01.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Trutnov trails, z.s., IČ
02931788, Krakonošovo náměstí 74, Trutnov, v předloženém znění, za podmínky
schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
dotaci ve výši 385.000,00 Kč pro Trutnov trails, z.s., IČ 02931788,
Krakonošovo náměstí 74, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně
podané žádosti ze dne 31.08.2016, tj. na údržbu a provoz MTB stezek,
dokončení stávajících tratí a výdaje na projekt nového trailu v souladu se
žádostí ze dne 31.08.2016 (úhrada výdajů na projekt a design nového trailu,
výdajů souvisejících s prováděním zemních prací, nákupem materiálu,
pohonných hmot, propagací, účetnictvím), za podmínky schválení rozpočtové
změny v zastupitelstvu města,
01.02
veřejnoprávní smlouvu pro Trutnov trails, z.s., IČ 02931788, Krakonošovo
náměstí 74, Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové
změny v zastupitelstvu města.

Důvodová zpráva:
O dotaci poskytovanou z rozpočtu města Trutnova pro rok 2016 na účel určený žadatelem v individuálně
podané žádosti ze dne 31.08.2016, tj. na údržbu a provoz MTB stezek, dokončení stávajících tratí a výdaje na
projekt nového trailu v souladu se žádostí ze dne 31.08.2016 (úhrada výdajů na projekt a design nového trailu,
výdajů souvisejících s prováděním zemních prací, nákupem materiálu, pohonných hmot, propagací,
účetnictvím), požádal subjekt Trutnov trails, z.s., IČ 02931788, Krakonošovo náměstí 74, Trutnov, a to ve výši
385.000,00 Kč.
Žadatel ve své žádosti k účelu uvádí následující komentář:
„Náš spolek v uplynulých dvou letech vybudoval v katastru Trutnova, Lhoty, Markoušovic a Bohuslavic téměř
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dvacetikilometrovou síť MTB trailů, které nyní i provozujeme a udržujeme. Jedná se o velmi žádaný a moderní
produkt cestovního ruchu, o naše stezky je zájem z celé republiky, Polska i dalších zemí. Letošní návštěvnost
odhadujeme asi na 7.000 „bajkerů“. Zároveň náš areál skvěle slouží i příměstské rekreaci cyklistů všech
věkových skupin včetně dětí z Trutnovska a blízkého okolí.
Celý areál byl dosud budován pouze svépomocí díky obrovskému nadšení členů spolku. Současný rostoucí
zájem o traily s sebou nese i zvýšené nároky na údržbu. Společně s trutnovským úřadem práce jsme proto
vytvořili 3 veřejně prospěšná místa na údržbu a výstavbu tratí. Snažíme se část nákladů pokrýt z vlastních
zdrojů, například provozem infocentra a půjčovny, dále příspěvky od sponzorů, kraje i okolních obcí a také Vás
tímto žádáme o příspěvek ve výši 385 000 Kč, které budou použity jednak na uhrazení nákladů na projekt a
design nového trailu od kanadské firmy Gravity Logic a dále na údržbu tratí a jejich provoz, to jest na zemní
práce, nákup materiálu, pohonných hmot či nářadí. Zároveň budou dokončeny i rozpracované úseky stávajících
tratí, které vedou převážně po městských pozemcích.
Celý projekt má mimořádný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu v celé oblasti, aktuálně se o tom již
přesvědčují poskytovatelé ubytování v Trutnově, Petříkovicích i Markoušovicích. A to jsme pouze na začátku,
příští rok by se měly budovat další tratě například i pod dozorem kanadské firmy Gravity Logic, která je v
tomto oboru nejlepší na světě a u nás již provedla trasování a design tratě, která bude v rámci ČR unikátní a
bude skvělou reklamou pro město. Očekáváme proto další výrazný nárůst návštěvnosti, což přispěje k dalšímu
zatraktivnění naší lokality. Příklady od nás i z Velké Británie nebo Kanady svědčí o tom, že tento druh
aktivního cestovního ruchu patří už dlouhodobě mezi nejžádanější. V této souvislosti také podnikáme kroky k
vybudování patřičného zázemí – parkoviště, sociální zařízení, cvičné a dětské hřiště, občerstvení, servis a
půjčovna kol, případně i kemp.“
Přílohy:
1x Veřejnoprávní smlouva
Výdaje nejsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 41. Dotace v požadovaných výších převyšují schválený
rozpočet a schválení dotací na základě doporučení PV je podmíněno schválením rozpočtové změny na ZM
konaném dne 19.09.2016.
Kontrola materiálu právníkem před RM
Datum: 13.09.2016

Mgr. Ratajík
Podpis vedoucího odboru
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace
č. …/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
Trutnov trails, z.s., IČ 02931788, Krakonošovo náměstí 74, Trutnov,
číslo b.ú.: 2300594225/2010,
zastoupená předsedou panem Janem Rejlem, 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 385.000,00 Kč (slovy: Třistaosmdesátpěttisíc korun
českých).
b) Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Trutnova na svém zasedání
dne ………….. svým usnesením č. ZM_2016-…/...
c)
-

Dotace je v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. poskytována na:
účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 31.08.2016, tj. na údržbu a provoz MTB
stezek, dokončení stávajících tratí a výdaje na projekt nového trailu v souladu se žádostí ze dne
31.08.2016 (úhrada výdajů na projekt a design nového trailu, výdajů souvisejících s prováděním
zemních prací, nákupem materiálu, pohonných hmot, propagací, účetnictvím).

d) 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 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. 2/2015 o poskytování dotací z rozpočtu města Trutnova (dále jen „Zásady“).
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.
6.
Příjemce je povinen předat městu Trutnov (prostřednictvím finančního odboru MěÚ) vyúčtování
poskytnuté dotace spolu s kopiemi účetních dokladů nejpozději do 31.03.2017.
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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 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. 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.
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

