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 130/24/2020
ze dne 22.4.2020

k žádosti o poskytnutí finančního daru žadatele:
SHM Klub Praha a Zdiby, z.s.
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
informaci o přijetí žádosti o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000, - Kč ze dne
25.3.2020, podané žadatelem: SHM Klub Praha a Zdiby, právní forma: zapsaný
spolek, IČO: 684 063 12, se sídlem Chocholouškova 138/4, Praha 8, 180 00 (dále jen
„Žadatel“), která je přílohou tohoto usnesení.

II.

Schvaluje
poskytnutí finančního daru dle bodu I. tohoto usnesení dle předložené žádosti, tedy
na pokrytí části nákladů administrace dotace spojené s projektem nazvaným
„Dětský klub a příměstské tábory Zdiby“ realizačně určeným pro potřeby obce
Zdiby.

III. Rozhoduje
o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000, -Kč Žadateli dle bodu I. tohoto usnesení.

IV. Ukládá
starostce obce učinit další právní úkony nezbytné k realizaci finančního daru dle
tohoto usnesení.
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 finančního daru Žadatele ze dne 25.3.2020, včetně příloh

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 130/24/2020
Základní údaje o žadateli a žádosti:
Žadatel:
Se sídlem:
IČO:
Název projektu:

SHM Klub Praha a Zdiby, z.s.
Chocholouškova 138/4, Praha 8, 180 00
684 063 12
Podpora dotační přípravy projektu nazvaného „Dětský klub a
příměstské tábory Zdiby“

Žádaná výše finančního daru v Kč:
20.000, -Kč
Statutární zástupce:
Ing. Lucie Lišková
Osoba odpovědná
za realizaci projektu:
Ing. Lucie Lišková
Zajištěno financování
v rozpočtu obce:

ano – paragraf 3429

Žadatel předložil dne 26.3.2020 obci žádost, která byla zaevidována pod č.j. 1103/2020/Zd.
Žadatel nemá u obce evidovány žádné splatné závazky.
Žadatel pod záštitou a ve spolupráci s obcí Zdiby a se ZŠ a MŠ Zdiby připravuje provoz dětského
klubu a příměstských táborů, které by doplnily možnosti aktivního trávení volného času dětí
v obci Zdiby v době, kdy jsou děti, z důvodu pracovních povinností rodičů, bez dozoru či bez
plnohodnotného a tvůrčího trávení jejich volného času.
Cílem tohoto projektu je dále také doplnění provozu dětského klubu o možnosti konzultací a
dostupné pomoci odborníků na řešení případných sociálně patologických jevů a různých těžkostí
dětí, a to zajištěním pravidelné dostupnosti služeb psychologa.
V případě získání dotace bude provoz tohoto zařízení v obci Zdiby období od 1.1.2021 do
31.12.2022 plně pokryt z dotačních prostředků.
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“). Žádost byla předložena finančnímu výboru k projednání.
Žádost je posuzována pouze radou obce Zdiby a nebude dále předložena k rozhodnutí
zastupitelstvu obce, neboť podle článku 2, odst. 8 Pravidel 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. 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, kde uvedená výše finančního daru nespadá mezi
pravomoci vyhrazené zastupitelstvu obce.

