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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

12.02.2018

Zpracoval

Ing. Hana Křivková, DiS.

Odbor
finanční

Datum projednání v RM

19.02.2018

Datum projednání v ZM

Předkládá
Mgr. Ivan Adamec
26.02.2018
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) - Centrum inovací a podnikání Trutnov
z.s.
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 580.000,00 Kč pro
Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s., IČ 05146828, Veleslavínova 66,
Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne
06.02.2018, tj. na částečnou úhradu výdajů souvisejících s provozováním a
zajištěním služeb centra pro podporu malých a středních firem v Trutnově
(služby lektorů a mentorů, organizace a provoz pracovních oborových skupin,
školení pro podnikatele, administrativní činnosti, chod centra, drobné vybavení,
nájem a údržba, marketing, propagace, komunikace centra a jeho aktivity,
projekty a aktivity spojené s hlavními účely centra, dohody konané mimo
pracovní poměr, jak na zajištění administrativního chodu a údržbu, tak na
lektory, účast a pořádání přednášek, workshopů apod.) v roce 2018,
01.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Centrum inovací a
podnikání Trutnov z.s., IČ 05146828, Veleslavínova 66, Trutnov, v předloženém
znění.

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
poskytnutí dotace ve výši 580.000,00 Kč pro Centrum inovací a podnikání
Trutnov z.s., IČ 05146828, Veleslavínova 66, Trutnov, na účel určený
žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 06.02.2018, tj. na
částečnou úhradu výdajů souvisejících s provozováním a zajištěním
služeb centra pro podporu malých a středních firem v Trutnově (služby
lektorů a mentorů, organizace a provoz pracovních oborových skupin,
školení pro podnikatele, administrativní činnosti, chod centra, drobné
vybavení, nájem a údržba, marketing, propagace, komunikace centra a
jeho aktivity, projekty a aktivity spojené s hlavními účely centra, dohody
konané mimo pracovní poměr, jak na zajištění administrativního chodu a
údržbu, tak na lektory, účast a pořádání přednášek, workshopů apod.)
v roce 2018,
01.02
veřejnoprávní smlouvu pro Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s., IČ
05146828, Veleslavínova 66, Trutnov, v předloženém znění.

Důvodová zpráva:
Materiál se týká žádosti o dotaci z rozpočtu města Trutnova pro rok 2018 subjektu, který žádá o poskytnutí
dotace na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti v kategorii OSTATNÍ nad 50.000,00 Kč.
Žadatel Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s., IČ 05146828, požádal o dotaci z rozpočtu města Trutnov
pro rok 2018 na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 06.02.2018, tj. na částečnou
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úhradu výdajů souvisejících s provozováním a zajištěním služeb centra pro podporu malých a středních
firem v Trutnově (služby lektorů a mentorů, organizace a provoz pracovních oborových skupin, školení pro
podnikatele, administrativní činnosti, chod centra, drobné vybavení, nájem a údržba, marketing, propagace,
komunikace centra a jeho aktivity, projekty a aktivity spojené s hlavními účely centra, dohody konané mimo
pracovní poměr, jak na zajištění administrativního chodu a údržbu, tak na lektory, účast a pořádání
přednášek, workshopů apod.) v roce 2018.
K uvedenému účelu žadatel uvádí v podané žádosti následující podrobný komentář:

Shrnutí fungování Centra inovací a podnikání Trutnov (CIPTU) za rok 2017
Hlavní aktivity a činnosti:
• Počet spolupracujících lektorů, mentorů: 10
• Inkubátor firem (několikaměsíční mentoring podnikatelů): 9
• Školení: 5 pořádaných školení
• Projekt Podnikání v praxi na středních školách: 6x2 hodiny worskhopů v 5 školách
• Startup komunita (setkáních začínajících podnikatelů): 2 setkání
• Pracovní skupiny: Cestovní ruch zhruba 12-15 členů: 3 setkání, Výrobci a producenti: příprava
• Příprava a spuštění projektu dětské skupiny Cipťáček
• Naší existencí a činnostmi jsme dopomohli městu Trutnovu k třetímu místu v hodnocení Město pro
byznys v rámci Královéhradeckého kraje.
Příjmy

Výdaje

Pronájem školících prostor: 110 000 Kč

Asistentka: 145 000 Kč

Pronájem kanceláří: 95 000 Kč

Správa projektu: 86 000 Kč

Inkubátor firem: 55 000 Kč

Lektoři: 110 000 Kč

CIPTU školení: 34 000 Kč

Mentoring - soft skills: 36 000 Kč

Startup komunita TCHK: 21 000 Kč

Pronájem kanceláří + energie: 260 000 K

Projekt Podnikání v praxi: 65 000 Kč

Vybavení kanceláří: 70 000 Kč

Dotace města Trutnova: 480 000 Kč

Vedení účetnictví: 25 000 Kč
Provoz, telefon, internet: 21 000 Kč
Marketing + Grafické práce: 50 000 Kč
Dětská skupina Cipťáček: 12 000 Kč

Celkem: 860 000 Kč

Celkem: 815 000 Kč

Náš finanční cíl v prvním roce fungování, který jsme deklarovali na začátku roku 2017, bylo kvalitní prací a
spoluprací na projektech získat další zdroje, abychom nefungovali pouze na dotaci od města. Chtěli jsme se
dostat na poměrově podobnou částku. Nakonec jsme tedy získali z dalších zdrojů 380 000 Kč a téměř se
dostali na úroveň dotace od města. Stejný cíl budeme mít i v roce 2018.

Plány aktivit a základních příjmů CIPTU 2018:
Aktivita

Odhad příjmů

Inkubátor firem: 10-15 podnikatelů

60 000 - 90 000 Kč

Školení: 10-20 pořádaných školení

50 000 - 100 000 Kč

Projekt Podnikání v praxi na středních školách: 7
škol

91 000 Kč

Startup komunita: 4 setkání

28 000 Kč

Pracovní skupiny: 6 setkání

0 Kč

Projekt s Hospodářskou komorou

100 000 - 150 000 Kč

Pořádání akce Trutnovský drak

100 000 Kč

Celkem:

429 000 - 559 000 Kč
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Projekty pro rok 2018
Tři hlavní projekty roku 2018 by měly být akce Trutnovský drak, projekt příhraniční spolupráce na podporu
začínajících podnikatelů s Hospodářskou komorou a projekt Podnikání v praxi na středních školách.
•

•

•

Akce Trutnovský drak je nyní ve fázi přípravy. Jde o rozšíření projektu, který velmi dobře funguje v
našem partnerském městě Swidnica a který v malé verzi proběhl několikrát i u nás. Nyní tomu
chceme dát ve spolupráci s městem, místními podnikateli, Hospodářskou komorou novou energii a
rozšířit to tak, aby si daná akce vybudovala stejné jméno jako ve Swidnici.
V základu jde o podporu podnikání v Trutnově, budování lepšího povědomí o úspěšných
podnikatelích a celkově větší spojení Trutnováků s místními podnikateli. Místní podnikatelé budou
soutěžit ve zhruba 8-10 kategoriích, ve kterých budou zvoleni profesionální porotou ti nejlepší.
Maximální snaha bude o kvalitu a nezávislost poroty, aby si tuto akci vzali podnikatelé za svou a
důvěřovali hodnocení a tím byla celá akce dlouhodobě kvalitní.
Projekt s Hospodářskou komorou je zaměřen na začínající podnikatele. Ve spolupráci s Úřadem
práce budeme pomáhat všem, kteří budou chtít začít podnikat a získat informace, znalosti a
zkušenosti tak, aby se jim start podnikání podařil. V praxi půjde o série různých workshopů a
vzdělávacích besed a dalších aktivit s jasným cílem zvýšit procento úspěšných začínajících
podnikatelů.
Projekt Podnikání v praxi proběhne ve spolupráci s Technologickým centrem Hradec Králové a
Krajským úřadem. Navážeme na pilotní projekt, který proběhl tento rok v několika okresech kraje na
středních školách. CIPTU tento projekt zajišťovalo v Trutnově na Gymnáziu, Průmyslovce,
Obchodní akademii a Střední odborné škole Volanovská. Ve Dvoře Králové nad Labem jsme projekt
udělali na Gymnáziu. S vítěznými týmy za rok 2017 počítáme i na akci Trutnovský drak.

Nadále budou v CIPTU probíhat další aktivity:
•

•
•

•

I v zimě se hlásí firmy do inkubátoru firem, kdy projdou zpravidla dvouměsíčním mentoringem
zkušených mentorů. Stejně jako v již proběhlých inkubátorech máme pro podnikatele zajištěny
profesionály z různých oborů, takže pomáháme nejen v úplných začátcích podnikání, ale i ve firemní
ekonomice, účetnictví, projektovém řízení, marketingu, financích, time-managementu,
personalistice atd.
Ve spolupráci s TCHK plánujeme opět uspořádat každý kvartál setkání začínajících podnikatelů pod
názvem Startup komunita. Proběhlé tři komunity mají vzestupnou tendenci a počty zájemců rostou.
I nadále chceme pořádat a rozvíjet setkávání oborových pracovních skupin. Skupina Cestovní ruch
již přináší výsledky a máme připraveno několik nápadů a tipů pro vedení města, jak zapracovat na
zkvalitnění cestovního ruch v Trutnově. Rozjíždíme i spuštění dalších oborových skupin, nyní se
soustředíme na místní producenty a výrobce.
Od začátku roku proběhla již 3 školení. Spolupracujeme již s výrazně větším počtem mentorů než v
minulém roce, a proto věříme, že letos se povede uspořádat školeních výrazně více než v roce
minulém.

Dotaci města chceme opět využít na zajištění služeb a provozu centra, zejména na:

•
•
•
•
•
•
•

administrativní činnosti, chod centra, nájem, vybavení a údržbu,
projekty a aktivity spojené s hlavními účely centra,
zajištění organizace a provoz pracovních oborových skupin,
zajištění služeb lektorů a mentorů,
zajištění školení pro podnikatele,
marketing, propagaci a komunikaci centra a jeho aktivit,
dohody konané mimo pracovní poměr, jak na zajištění administrativního chodu a údržbu, tak na
lektory.

I když bude role města ve financování CIPTU i tento rok velmi významná a nezastupitelná, bude i nadále
naším hlavním cílem na poli ekonomiky získávat a udržovat vícezdrojové financování.
Dotace bude žadateli poskytována jako podpora de minimis. Podporu je možné ke dni 08.02.2018 zadat až
do výše 177.015,38 €. Dotace bude čerpána do 31.03.2019 a následně vyúčtována k 30.06.2019.
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Dotace v předešlých letech:
2016 – 120.000,00 Kč
2017 – 480.000,00 Kč
Přílohy:
Veřejnoprávní smlouva
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtovým provizoriem – ORJ 41.
Kontrola materiálu právníkem před PV.
Datum: 20.02.2018

JUDr. Hronešová
Podpis vedoucího odboru
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace
č. …/18
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
Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s., IČ 05146828, Veleslavínova 66, 541 01 Trutnov,
číslo b.ú.: 2801039828/2010,
zastoupené předsedkyní paní Mgr. Jitkou Mertlíkovou, na straně druhé jako příjemce,

uzavírají podle zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), č. 500/2004 Sb., správní
řád, a 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 580.000,00 Kč (slovy: Pětsetosmdesáttisíc
korun českých).
b) Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Trutnova na
svém zasedání dne ………….. svým usnesením č. ZM_2018-…/...
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 06.02.2018, tj. na částečnou
úhradu výdajů souvisejících s provozováním a zajištěním služeb centra pro podporu
malých a středních firem v Trutnově (služby lektorů a mentorů, organizace a provoz
pracovních oborových skupin, školení pro podnikatele, administrativní činnosti,
chod centra, drobné vybavení, nájem a údržba, marketing, propagace, komunikace
centra a jeho aktivity, projekty a aktivity spojené s hlavními účely centra, dohody
konané mimo pracovní poměr, jak na zajištění administrativního chodu a údržbu,
tak na lektory, účast a pořádání přednášek, workshopů apod.) v roce 2018.
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 31.03.2019.
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
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stanovená Zásadami poskytovatele č. 1/2016 o poskytování dotací z rozpočtu města Trutnova
(dále jen „Zásady“).
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. 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 MěÚ) vyúčtování poskytnuté dotace spolu s kopiemi účetních dokladů nejpozději do 30.06.2019.
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

.........................................
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec
starosta

……………….…………………………….
Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s.
Mgr. Jitka Mertlíková
předsedkyně

