Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

ZASTUPITELSTVO OBCE ZDIBY

USNESENÍ

Zastupitelstva obce Zdiby
číslo 11/1/2019
ze dne 28. 3. 2019

k žádosti o poskytnutí finančního daru 25.000,-Kč žadateli
Myslivecký spolek Zdiby - Klecany
Zastupitelstvo obce Zdiby

I.

II.

Bere na vědomí
1. Informaci o přijetí žádosti o poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,- Kč ze dne
28. 2. 2019, podané žadatelem: Myslivecký spolek Zdiby – Klecany, právní forma
spolek, IČO: 75069741, se sídlem Vltavská 240, Řež, 250 68 Husinec (dále jen
„Žadatel“), která je přílohou tohoto usnesení;
2. Doporučení rady obce Zdiby dle usnesení RO č. 36/7/2019 ze dne 20. 3. 2019;

Schvaluje

účel poskytnutí finančního daru dle bodu I. tohoto usnesení, a to s jeho určením dle
předložené žádosti, tedy pro péči o zvěř žijící v ekosystému KÚ Zdiby;

III. Rozhoduje

o poskytnutí účelově vázaného finančního daru ve výši 25.000,-Kč žadateli
Myslivecký spolek Zdiby – Klecany dle bodu I. tohoto usnesení pro účely dle bodu II.
tohoto usnesení.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel: Rada obce Zdiby

Provede:

starostka

Přílohy:

Žádost o poskytnutí finančního daru ze dne 28. 2. 2019, včetně příloh

Projednáno s: -

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 36/7/2019

Základní údaje o žadateli a žádosti:
Žadatel:
Se sídlem:
IČO:
Název projektu:

Myslivecký spolek Zdiby - Klecany
Vltavská 240, Řež, 250 68 Husinec
75069741
Uchování mysliveckých tradic
Péče o zvěř volně žijící v ekosystému KÚ Zdiby

Žádaná výše finančního daru
V Kč bez DPH:
25.000,-Kč
Statutární zástupce:
JUDr. Václav Holý
Osoba odpovědná
za realizaci projektu:
Pavel Míšek
Zajištěno financování
v rozpočtu obce:

ano – paragraf 6171, položka 5222

Žadatel předložil dne 6. 3. 2019 obci žádost, která byla zaevidována pod č.j. 659/2019.

Žadatel nemá u obce evidovány žádné splatné závazky. V roce 2018 obec poskytla žadateli
finanční dar ve výši 20.000,-Kč na obdobný projekt: „Péče o zvěř volně žijící v ekosystému KÚ
Zdiby“.

Žadatel uvádí, že požadovaná částka má být poskytnuta na nákup krmiva, včetně krmiva
medicinálního a minerálního pro zvěř volně žijící v ekosystému naší obce, o kterou žadatel pečuje.
Součástí péče o zvěř je udržování mysliveckých zařízení (krmelce, zásypy, slaniska atd.) Částka je
vyšší než minulý rok, jelikož se podle žadatele měla prudce zvýšit cena krmiva. Bližší odůvodnění
je uvedeno v žádosti, které je přílohou tohoto usnesení.

Rada poskytnutí finančního daru doporučuje s ohledem na obecně prospěšnou činnost, kterou
žadatel v obci vykonává a konstatuje, 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“).

Žádost bude předložena k rozhodnutí zastupitelstvu obce podle článku 2, odst. 8 Pravidel. Podle
tohoto ustanovení Pravidel totiž platí, že o poskytnutí finančního daru rozhoduje Rada obce Zdiby,
jedná-li se o finanční dar, jehož výše nepřesáhne u daného žadatele částku ve výši 20.000,- Kč za
daný kalendářní rok, v ostatních případech rozhoduje Zastupitelstvo obce Zdiby. Současně takový
postup vyplývá vzhledem k výši požadovaného finančního daru také z ustanovení § 85 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní z/řízení), ve znění pozdějších předpisů.
Důvodová zpráva je pro jednání zastupitelstva totožná.

Výpis
ze spolkového rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl L, vložka 3742

Datum zápisu:
Datum vzniku:
Spisová značka:
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Účel:

1. ledna 2014
5. srpna 1992
L 3742 vedená u Městského soudu v Praze
Myslivecký spolek Zdiby - Klecany
Vltavská 240, Řež, 250 68 Husinec
750 69 741
Spolek
a) společné provádění myslivosti, která je systematicky propojenou řadou
činností na úseku chovu a ochrany zvěře, čelny spolku, a to v souladu s
příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních
orgánů, s nimiž spolek při své činnosti na úsecích ochrany přírody a krajiny,
myslivosti, zemědělství a lesnictví spolupracuje. b) ochrana myslivosti jako
kulturního dědictví a aktivní péče o toto kulturní dědictví, c) ochrana zvěře a
ochrana ohrožených nebo zraněných živočichů i jiných živočišných druhů a péče
o ně, ochrana životního prostředí, d) práce s dětmi a mládeží se zaměřením na
prohlubování zájmu mládeže o myslivost, e) využití státních i jiných dotačních
programů pro plnění svého poslání.

Název nejvyššího
Členská schůze
orgánu:
Statutární orgán - výbor:
předseda výboru:
JUDr. VÁCLAV HOLÝ, dat. nar. 16. května 1941
Myslíkova 1415/27, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 24. října 2014
Den vzniku členství: 24. října 2014
místopředseda
výboru:
Ing. JAN JAŠEK, dat. nar. 16. prosince 1974
Služská 534/33, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 24. října 2014
Den vzniku členství: 24. října 2014
člen výboru:
ANTONÍN MATĚJKA, dat. nar. 21. prosince 1948
Prunéřovská 309/11, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8
Den vzniku členství: 24. října 2014
člen výboru:
ANTONÍN NÁPRSTEK, dat. nar. 1. září 1949
Žitavského 534, Zbraslav, 156 00 Praha 5
Den vzniku členství: 24. října 2014
člen výboru:
MIROSLAV FILINGER, dat. nar. 3. ledna 1952
V nových domkách 125, 250 67 Klecany
Den vzniku členství: 24. října 2014
člen výboru:
PAVEL MÍŠEK, dat. nar. 9. října 1960
Údaje platné ke dni: 19. března 2019 03:38
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oddíl L, vložka 3742

Průběžná 14, Veltěž, 250 66 Zdiby
Den vzniku členství: 24. října 2014
člen výboru:

Počet členů:
Způsob jednání:

LUBOMÍR SMETANA, dat. nar. 23. března 1956
Pod Lesem 44, Řež, 250 68 Husinec
Den vzniku členství: 24. října 2014
7
Spolek zastupuje vždy jeden člen statutárního orgánu, a to předseda nebo
místopředseda. Na základě plné moci udělené výborem k určitému právnímu
jednání může spolek zastoupit a jednat jeho jménem samostatně kterýkoli člen
výboru.

Kontrolní orgán:
předseda kontrolní
komise:
ing. JIŘÍ SAMEC, dat. nar. 1. ledna 1959
Klíčanská 1265/2, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 24. října 2014
Den vzniku členství: 24. října 2014
člen kontrolní
komise:
VLADIMÍR PACOVSKÝ, dat. nar. 7. června 1955
Povltavská 53, Klecánky, 250 67 Klecany
Den vzniku členství: 24. října 2014
člen kontrolní
komise:

Počet členů:

Ing. JINDŘICH TRPÁK, dat. nar. 31. ledna 1948
Květinová 76, 250 66 Zdiby
Den vzniku členství: 19. ledna 2017
3

Údaje platné ke dni: 19. března 2019 03:38
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