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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

11.11.2019

Datum projednání v RM

18.11.2019

Datum projednání v ZM

Předkládá
Mgr. Ivan Adamec
10.12.2019
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Společenství vlastníků jednotek
(dále jen SVJ) bytových domů čp. 177 – 180 v Trutnově
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
nedoporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 421.836,25 Kč pro
Společenství vlastníků jednotek bytových domů čp. 177 - 180 v Trutnově, IČ
25957091, S. K. Neumanna 180, 541 01 Trutnov, na účel určený žadatelem
v individuálně podané žádosti ze dne 11.10.2019, tj. úhrada výdajů spojených
s opravou kanalizační přípojky SVJ bytových domů čp. 177 - 180 v Trutnově,
včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
01.01
poskytnutí dotace ve výši 421.836,25 Kč pro Společenství vlastníků
jednotek bytových domů čp. 177 - 180 v Trutnově, IČ 25957091, S. K.
Neumanna 180, 541 01 Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně
podané žádosti ze dne 11.10.2019, tj. úhrada výdajů spojených
s opravou kanalizační přípojky SVJ bytových domů čp. 177 - 180
v Trutnově, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor
finanční

Zpracoval

Ing. Hana Křivková, DiS.

Důvodová zpráva:
Materiál se týká žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Trutnova pro rok 2019 subjektu, který
žádá o poskytnutí dotace na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti v KATEGORII
OSTATNÍ nad 50.000,00 Kč.
Žadatel Společenství vlastníků jednotek bytových domů čp. 177 – 180 v Trutnově požádal o dotaci
pokrývající částečně náklady na rekonstrukci kanalizační přípojky SVJ bytových domů čp. 177 – 180
v Trutnově (vyčísleny na 421.836,25 Kč). Jedná se o kanalizační přípojku pod komunikací ulice M.
Gorkého, která se zbortila pod neúměrnou zátěží v čase, kdy byla ulicí svedena doprava po dobu
rekonstrukce ulice Polské.
Žádost není možné podpořit dle zásad č. 4/2013 o poskytování příspěvku na technickou a dopravní
infrastrukturu za účelem podpory bytové výstavby. Příspěvek se poskytuje stavebníkům rodinných domů
a bytových domů v lokalitách na území města Trutnova, kde se město Trutnov nepodílí na provádění
infrastruktury. V případě pochybností o tom, zda se jedná o uvedenou lokalitu, rozhodne Rada města
Trutnova. Příspěvek se poskytuje na nově budovanou bytovou jednotku. Nejde o nově budované bytové
jednotky ani lokalitu, kde by město neprovádělo infrastrukturu.
Přípojka je v soukromém vlastnictví, pod veřejnou komunikací se dle přiloženého schématu nachází
pouze minimální část. Současně v žádosti nebylo prokázáno, že došlo ke zborcení přípojky pod
neúměrnou zátěží v čase svedení dopravy po dobu rekonstrukce ulice Polská. Tato rekonstrukce byla
provedena v roce 2016, tj. před třemi roky.
Z výše uvedených důvodů je žádost navržena k zamítnutí.
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 41.
Kontrola materiálu právníkem před PV.
Datum: 26.11.2019

Mgr. Ratajík
Podpis vedoucího odboru

