Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
Číslo 105/20/2020
ze dne 24.1.2020

k žádostem o poskytnutí dotace žadatelům: AktivKid z.s., Kaštánek
Zdiby z.s., Klub biatlonu Klecany p.s. a TJ Sokol Veltěž p.s.
Rada obce Zdiby

I.

II.

Bere na vědomí
1. informaci o přijetí žádosti o poskytnutí dotace ve výši 75.000, - Kč ze dne 7.11.
2019, podané žadatelem: AktivKid, právní forma: spolek, IČO: 05504767, se
sídlem Pod Černou skálou 659, 250 67 Klecany (dále jen „Žadatel č. 1“), která je
přílohou tohoto usnesení;
2. informaci o přijetí žádosti o poskytnutí dotace ve výši 40.000, - Kč ze dne 4. 11.
2019, podané žadatelem: Kaštánek Zdiby, právní forma spolek, IČO: 265 76 678,
se sídlem Prostřední 8, 250 66 Zdiby (dále jen „Žadatel č. 2“), která je přílohou
tohoto usnesení;
3. informaci o přijetí žádosti o poskytnutí dotace ve výši 90.000, - Kč (žádost
nedatována, podána na OÚ Zdiby dne 11.11.2019 žadatelem: Klub biatlonu
Klecany, právní forma prospěšná společnost, IČO: 04979061, se sídlem
Do Klecánek 52, 250 67 Klecany (dále jen „Žadatel č. 3“), která je přílohou tohoto
usnesení;
4. informaci o přijetí žádosti o poskytnutí dotace ve výši 300.000, - Kč ze dne
14.11.2019, podané žadatelem: TJ Sokol Veltěž, právní forma: pobočný spolek,
IČO: 43754953, se sídlem Průběžná 76, 250 66 Zdiby – Veltěž (dále jen „Žadatel
č. 4“), která je přílohou tohoto usnesení;

Schvaluje

1. účel poskytnutí dotace dle bodu I. odst. 1. tohoto usnesení, a to s jeho určením dle
předložené žádosti, tedy pro příspěvek na nájmy sportovních prostor v rámci
přípravy široké členské základny cyklistického oddílu v období leden–květen,

říjen–prosinec 2020, příspěvek na letní celooddílové cyklistické soustředění
2020, příspěvek na úhradu činnosti externích profesionálních trenérů v roce
2020 Žadatele č. 1;
2. účel poskytnutí dotace dle bodu I. odst. 2. tohoto usnesení, a to s jeho určením dle
předložené žádosti, tedy pro zajištění akce Cesta za pokladem čarodějnic,
Vánoční advent na Zámku, Posvícení ve Zdibech, Mikulášské besídky a na
zajištění chodu dramatického kroužku Žadatele č. 2;
3. účel poskytnutí dotace dle bodu I. odst. 3. tohoto usnesení, a to s jeho určením dle
předložené žádosti, tedy pro provozování soutěžní a nesoutěžní sportovní
činnosti, včetně zajištění materiálních a organizačních podmínek, krytí nákladů
letního soustředění, příměstského soustředění a nákupu sportovního vybavení
potřebného k tréninku biatlonu Žadatele č. 3;
4. účel poskytnutí dotace dle bodu I. odst. 3. tohoto usnesení, a to s jeho určením dle
předložené žádosti, tedy pro sportovní činnost, sportovní turnaje, kulturní akce
pro veřejnost a soustředění oddílů Žadatele č. 4.

III. Rozhoduje
1. o poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 40.000, -Kč Žadateli č. 2 - dle bodu I.
2. tohoto usnesení pro účely dle bodu II. 2. tohoto usnesení;

IV. Ukládá
Starostce obce předložit zastupitelstvu obce žádost o poskytnutí dotace Žadatelů
č. 1, 3 a 4 s doporučením dle důvodové zprávy.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby
Předkladatel: JUDr. Eva Slavíková
Provede:

JUDr. Eva Slavíková

Projednáno s: Finančním výborem
Přílohy:
Žádost o poskytnutí dotace Žadatele č. 1 ze dne 7.11.2019, včetně příloh
Žádost o poskytnutí dotace Žadatele č. 2 ze dne 4.11.2019, včetně příloh
Žádost o poskytnutí dotace Žadatele č. 3 – nedatováno, podáno na OÚ Zdiby dne 11.11.2019,
včetně příloh
Žádost o poskytnutí dotace Žadatele č. 2 ze dne 14.11.2019, včetně příloh

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 105/20/2020
Základní údaje o žadatelích a žádostech:
Žadatel č. 1:
Se sídlem:
IČO:
Název projektu:
Žádaná výše dotace
V Kč bez DPH:
Statutární zástupce:
Osoba odpovědná
za realizaci projektu:
Zajištěno financování
v rozpočtu obce:

AktivKid z.s.
Pod Černou skálou 659, 25067 Klecany
05504767
Přípravná a závodní činnost cyklistického oddílu Adastra Cycling
Team v roce 2020
75.000,-Kč
JUDr. Martina Jechová
Mgr. Pavel Mišoň
ne v požadované výši, ano v doporučované výši – paragraf 3419,
položka 5222

Žadatel č. 1 předložil dne 12. 11. 2019 obci žádost, která byla zaevidována pod č.j. 3345/2019.
Žadatel č. 1 nemá u obce evidovány žádné splatné závazky. V roce 2019 obec poskytla Žadateli
č. 1 dotaci ve výši 50.000,-Kč na činnost (datum 6. 6. 2019).
Žadatel č. 1 má v současnosti v cyklistickém oddíle evidovaných cca 70 závodících dětí (+ další
děti, které nezávodí, ale na tréninky chodí pravidelně). Celkově je členská základna zastoupena
85 členy. Do oddílu chodí 17 dětí ze Zdib.
Žadatel č. 1 uvádí, že požadovaná částka má být použita na činnost cyklistického oddílu, a to
v následujícím rozpisu 1. část dotace ve výši 25.000, - Kč má být určena jako příspěvek na nájmy
sportovních prostor v rámci přípravy široké členské základny cyklistického oddílu v období
leden–květen, říjen–prosinec 2020. Celkové náklady jsou pro r. 2020 stanoveny na 125.000, - Kč.
2. část dotace ve výši 25.000, - Kč má být použita jako příspěvek na letní celooddílové cyklistické
soustředění 2020. Odhadované náklady na soustředění jsou určeny na 130.000, - Kč.
3. část dotace ve výši 25.000, - Kč má být použita jako příspěvek na úhradu činnosti externích
profesionálních trenérů v r. 2020. S celkovým ročním rozpočtem na tuto položku ve výši 230.000,
- Kč.
Oproti předchozímu r. 2019 Žadatel č. 1 uplatňuje na obci Zdiby dotaci o 25.000, - Kč vyšší,
tj. jedná se o navýšení z původních 50.000, - Kč na 75.000, - Kč.
Je doporučováno: poskytnout požadovanou účelovou dotaci do maximální výše 50.000, - Kč/rok,
a to vzhledem k tomu, že obec bude muset čelit ještě řadu let splácení svých úvěrů, a přitom
současně musí nezbytně nutně vynakládat finanční prostředky především na chybějící základní
infrastrukturu v obci zejména v podobě chybějících vodovodů, ale i bezpečných míst pro pěší
a mnohé další.
Žadatel č. 2:
Se sídlem:
IČO:
Název projektu:

Kaštánek Zdiby z.s.
Prostřední 8, Zdiby 25066
265 76 678
Činnost, provoz a aktivity Kaštánku Zdiby z.s.

Žádaná výše dotace
V Kč bez DPH:
Statutární zástupce:
Osoba odpovědná
za realizaci projektu:
Zajištěno financování
v rozpočtu obce:

40.000,-Kč
Magdalena Česneková
Magdalena Česneková
ano – paragraf 3421, položka 5222

Žadatel č. 2 předložil dne 4.11. 2019 obci žádost, která byla zaevidována pod č.j. 3241/2019.
Žadatel č. 2 nemá u obce evidovány žádné splatné závazky. V roce 2019 obec poskytla Žadateli
č. 2 finanční dar ve výši 30.000,-Kč na činnost Kaštánku (dne 6. 6. 2019).
Žadatel č. 2 má svojí činností ve Zdibech již 14letou tradici. Je tak zcela stěžejním organizátorem
kulturních akcí v obci Zdiby a podstatným partnerem obce při organizování akcí pro děti, mládež,
ale i celé rodiny. Tento neziskový subjekt se zaměřuje především na oživení kulturních aktivit
a společenských setkání, které přispívají k větší soudržnosti obyvatel obce a k posílení
komunitního života.
Žadatel č. 2 uvádí, že požadovaná částka má být použita při přípravě a zajištění jednotlivých akcí,
primárně Cesty za pokladem čarodějnic, Vánočního adventu na Zámku, Posvícení ve Zdibech
a Mikulášské besídky. Při těchto akcích zajišťuje Žadatel č. 1 zázemí, zajištění organizační pomoci,
drobné ceny a odměny pro děti při plnění úkolů, zajišťuje výrobu masek, kostýmů a mnohé další.
Kromě výše uvedeného organizátorství vede Žadatel č. 2 také celoročně dramatický kroužek pro
děti ze Zdib.
Žadatel č. 3:
Se sídlem:
IČO:
Název projektu:
Žádaná výše dotace
V Kč bez DPH:
Statutární zástupce:
Osoba odpovědná
za realizaci projektu:
Zajištěno financování
v rozpočtu obce:

Klub biatlonu KLECANY p.s.
Do Klecánek 52, 250 67 Klecany
04979061
Naplnění volnočasové aktivity dětí a mládeže
90.000,-Kč
Ing. Monika Deverová
Ing. Monika Deverová
ne v požadované výši, ano v doporučené výši – paragraf 3419,
položka 5222

Žadatel č. 3 předložil dne 11.11. 2019 obci žádost, která byla zaevidována pod č.j. 3343/2019.
Žadatel č. 3 nemá u obce evidovány žádné splatné závazky. V roce 2019 obec poskytla Žadateli
č. 3 dotaci ve výši 45.000,-Kč na podporu sportovní činnosti klubu (dne 6. 6. 2019).
Žadatel č. 3 uvádí, že se podílí na všestranném rozvoji tělesných, duševních, mravních a morálně
volních vlastností dětí a mládeže prostřednictvím biatlonu. Přičemž z celkového počtu 45
aktivních členů je 1/5 ze Zdib.
Cílem projektu „Naplnění volnočasové aktivity dětí a mládeže“ je provozovat soutěžní
a nesoutěžní sportovní činnost a vytvářet pro ni materiální a organizační podmínky. Současně
pomáhat rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu v oblasti vlivu na zdraví dětí.

V rámci sportovní přípravy proběhne pravidelné zimní soustředění na Mariánské v Krušných
horách (únor 2020) a letní soustředění, kde bude lokalita teprve určena.
Děti se budou v rámci projektu zúčastňovat téměř všech regionálních závodů pořádaných Českým
biatlonovým svazem a účastnit se letního i zimního českého poháru v biatlonu a mistrovství České
republiky.
Je doporučováno: poskytnout požadovanou účelovou dotaci do maximální výše 50.000, - Kč/rok,
a to vzhledem k tomu, že obec bude muset čelit ještě řadu let splácení svých úvěrů, a přitom
současně musí nezbytně nutně vynakládat finanční prostředky především na chybějící základní
infrastrukturu v obci zejména v podobě chybějících vodovodů, ale i bezpečných míst pro pěší
a mnohé další.
Žadatel č. 4:
Se sídlem:
IČO:
Název projektu:
Žádaná výše dotace
V Kč bez DPH:
Statutární zástupce:
Osoba odpovědná
za realizaci projektu:
Zajištěno financování
v rozpočtu obce:

TJ Sokol Veltěž p.s.
Průběžná 76, 250 66 Zdiby Veltěž
43754953
Zajištění financování sportu na rok 2020
300.000,-Kč
Zdeněk Jurkeník, MUDr. Hana Panchártková
Mgr. Lucie Kazdová
ano – paragraf 3419, položka 5222

Žadatel č. 3 předložil dne 15.11. 2019 obci žádost, která byla zaevidována pod č.j. 3382/2019.
Žadatel č. 3 nemá u obce evidovány žádné splatné závazky. V roce 2019 obec poskytla Žadateli
č. 3 dotaci ve výši 175.000, -Kč na zajištění financování sportu (dne 8. 7. 2019).
Žadatel č. 3 uvádí, že se využije poskytnuté finanční prostředky na sportovní činnost jednoty
(trenéři a jejich vzdělávání), sportovní a kulturní akce pro veřejnost a soustředění oddílů.
Je doporučováno: poskytnout požadovanou účelovou dotaci v požadované výši, a to vzhledem
k tomu, že činnost TJ Sokol Veltěž je pro obec Zdiby zcela zásadní a má svoje nezastupitelné místo
jak ve sportovních aktivitách, tak v kulturních aktivitách pro širokou veřejnost obce Zdiby, a to
včetně možností a vstřícnosti při využívání sokolovny ve Zdibech. Obec Zdiby v danou chvíli nemá
prostory pro vlastní aktivity a současně nezastupitelně vnímá i dobrovolnickou činnost členů
tělovýchovné jednoty. Proto je doporučováno schválení dotační podpory v plné výši.
Závěrem: je konstatováno, že byly dodrženy požadavky stanovené Pravidly na poskytování
dotací a finančních darů z rozpočtu obce, přijatými usnesením Rady obce Zdiby č. 17/3/2019 ze
dne 18. 1. 2019 (dále jen „Pravidla“). Žádosti byly předloženy, včetně návrhu na jejich vyřízení
finančnímu výboru k projednání.
Žádosti žadatelů o dotaci budou posuzovány následovně:


ve vztahu k Žadateli č. 2 bude žádost posuzována pouze radou obce Zdiby a nebude dále
předložena k rozhodnutí zastupitelstvu obce, neboť podle článku 2, odst. 7 Pravidel platí,
že o poskytnutí dotace rozhoduje Rada obce Zdiby, jedná-li se o dotaci, jejíž výše
nepřesáhne u daného žadatele částku ve výši 50.000, - Kč za daný kalendářní rok.
Současně takový postup vyplývá vzhledem k výši požadované dotace také z ustanovení

§ 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z/řízení), ve znění pozdějších předpisů, kde
uvedená výše dotace nespadá mezi pravomoci vyhrazené zastupitelstvu obce;


ve vztahu k Žadateli č. 1, 3 a 4 budou žádosti posuzovány zastupitelstvem obce s tím, že
rada obce Zdiby zajistí přípravu podkladů pro rozhodnutí zastupitelstva, neboť podle
článku 2, odst. 7 Pravidel platí, že o poskytnutí dotace rozhoduje Zastupitelstvo obce
Zdiby, jedná-li se o dotaci, jejíž výše přesáhne u daného žadatele částku ve výši 50.000, Kč za daný kalendářní rok. Současně takový postup vyplývá vzhledem k výši požadované
dotace také z ustanovení § 85 písm. c zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z/řízení), ve
znění pozdějších předpisů, kde uvedená výše dotace spadá mezi pravomoci vyhrazené
zastupitelstvu obce.

