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 205/37/2021
ze dne 1.2.2021

k žádostem o poskytnutí dotace žadatelům: AktivKid z.s.,
Kaštánek Zdiby z.s., Myslivecký spolek Zdiby – Klecany,
TJ Sokol Veltěž p.s. a Linka bezpečí
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
1. Informace uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na projekt nazvaný „Přípravná
a závodní činnost cyklistického oddílu Adastra Cycling Team“ ve výši 50.000, - Kč,
ze dne 11.11.20120, podané žadatelem: AktivKid z.s., právní forma: spolek, IČO:
05504767, se sídlem Pod Černou skálou 659, 250 67 Klecany (dále jen „Žadatel č.
1“), která je přílohou č. 1 tohoto usnesení;
2. Informace uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na projekt nazvaný „Činnost,
provoz a aktivity Kaštánku Zdiby z.s.“ ve výši 40.000, - Kč, ze dne 15. 11. 2020,
podané žadatelem: Kaštánek Zdiby z.s., právní forma spolek, IČO: 265 76 678, se
sídlem Prostřední 8, 250 66 Zdiby (dále jen „Žadatel č. 2“), která je přílohou č. 2
tohoto usnesení;
3. Informace uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na projekt nazvaný „Uchování
mysliveckých tradic a péče o zvěř volně žijící v ekosystému KÚ Zdiby“ ve výši
25.000, - Kč, ze dne 12.11.2020, podané žadatelem: Myslivecký spolek Zdiby –
Klecany, právní forma spolek, IČO: 75069741, se sídlem Vltavská 240, 250 68
Husinec – Řež (dále jen „Žadatel č. 3“), která je přílohou č. 3 tohoto usnesení;
4. Informace uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na projekt nazvaný „Materiální
zajištění činnosti TJ Sokol Veltěž – oprava střešní krytiny v části nad klubovnou“ ve
výši 268.668, - Kč, ze dne 14.11.2020, 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 č. 4 tohoto usnesení;
5. Informace uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na projekt nazvaný „Linka
bezpečí pro děti a mládež z obce Zdiby“ ve výši 10.000, - Kč, ze dne 6.11.2020,
podané žadatelem: Linka bezpečí z.s., právní forma: spolek, IČO: 61383198, se
sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8 - Bohnice (dále jen „Žadatel č. 5“), která je
přílohou č. 5 tohoto usnesení;

II.

Schvaluje
1. v souladu s žádostí uvedenou jako příloha č. 1 tohoto usnesení pro Žadatele č. 1
poskytnutí dotace a její účel, tj. jako příspěvek na nájmy sportovních prostor
v rámci přípravy široké členské základny cyklistického oddílu v období leden–
květen, září–prosinec 2021, příspěvek na úhradu činnosti externích
profesionálních trenérů v roce 2021, příspěvek na cyklistické soustředění 2021;
2. v souladu s žádostí uvedenou jako Příloha č. 2 tohoto usnesení pro Žadatele č. 2,
poskytnutí dotace a její účel, tj. zejména zajištění akce Cesta za pokladem
čarodějnic, Posvícení ve Zdibech, Mikulášské besídky, Vánoční advent na Zámku
a na další akce připravované v rámci dramatického kroužku;
3. v souladu s žádostí uvedenou jako Příloha č. 3 tohoto usnesení pro Žadatele č. 3
poskytnutí dotace a její účel, tj. na nákup krmiva, včetně krmiva medicinálního a
minerálního pro zvěř volně žijící v ekosystému, o kterou Žadatel č. 3 na
katastrálním území obce Zdiby pečuje.
4. v souladu s žádostí uvedenou jako Příloha č. 4 tohoto usnesení pro Žadatele č. 4
poskytnutí dotace a její účel, tj. opravu střešní krytiny sokolovny v části nad
klubovnou;
5. v souladu s žádostí uvedenou jako Příloha č. 5 tohoto usnesení pro Žadatele č. 5
poskytnutí dotace a její účel, tj. na nemateriálové náklady Žadatele č. 5 – nájemné,
náklady vedení účetnictví, ekonomických služeb, zpracování a vedení mezd,
auditorské služby.

III. Rozhoduje
1. o poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 50.000, -Kč Žadateli
I. 1. tohoto usnesení pro účely dle bodu II. 1. tohoto usnesení;
2. o poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 40.000, -Kč Žadateli
I. 2. tohoto usnesení pro účely dle bodu II. 2. tohoto usnesení;
3. o poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 25.000, -Kč Žadateli
I. 3. tohoto usnesení pro účely dle bodu II. 3. tohoto usnesení;
4. o poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 10.000, -Kč Žadateli
I. 5. tohoto usnesení pro účely dle bodu II.5. tohoto usnesení;

č. 1 - dle bodu
č. 2 - dle bodu
č. 3 - dle bodu
č. 5 - dle bodu

IV. Ukládá
starostce obce
1. realizovat další právní úkony spojené s poskytnutím dotací dle čl. II a III. tohoto
usnesení, zejména podepsat příslušné smlouvy o poskytnutí dotací;

2. předložit zastupitelstvu obce k projednání žádost o poskytnutí dotace Žadatele č.
4 s doporučením dle důvodové zprávy.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Ing. Kateřina Kolářová v. r.
2. 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 11.11.2020, včetně příloh
Žádost o poskytnutí dotace Žadatele č. 2 ze dne 15.11.2020, včetně příloh
Žádost o poskytnutí dotace Žadatele č. 3 ze dne 12.11.2020, včetně příloh
Žádost o poskytnutí dotace Žadatele č. 4 ze dne 14.11.2020, včetně příloh
Žádost o poskytnutí dotace Žadatele č. 5 ze dne 6.11.2020, včetně příloh

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady obce Zdiby č. …./38/2020
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
50.000,-Kč
JUDr. Martina Jechová
Mgr. Pavel Mišoň
ano v doporučované výši – paragraf 3419, položka 5222

Žadatel č. 1 předložil dne 11. 11. 2020 obci žádost, která byla zaevidována pod č.j. 3894/2020/Zd.
Žadatel č. 1 nemá u obce evidovány žádné splatné závazky. V roce 2019 obec poskytla Žadateli č.
1 dotaci na činnost ve výši 50.000, -Kč (datum 6. 6. 2019), v r. 2020 opět ve výši 50.000, - Kč
(datum 9.4.2020)
Žadatel č. 1 má v současnosti v cyklistickém oddíle evidovaných cca 70 závodících dětí (+ další
děti, které nezávodí, ale na tréninky chodí pravidelně). Do oddílu chodí 19 dětí ze Zdib.
Žadatel č. 1 uvádí, že dotace bude využita pro účel uvedený v čl. II odst. 1 tohoto usnesení. Bližší
údaje obsahuje příloha č. 1 tohoto usnesení.
Je doporučováno: poskytnout požadovanou účelovou dotaci v požadované výši, a to vzhledem
k tomu, že činnosti Žadatele č. 1 se účastní děti a mládež z obce Zdiby, přičemž ve své činnosti
dosahují velmi pěkných výsledků. Celkově se jedná o podporu sportu a zdravého životního stylu.
Žadatel č. 2:
Se sídlem:
IČO:
Název projektu:
Žádaná výše dotace
V Kč bez DPH:
Statutární zástupce:
Osoba odpovědná
za realizaci projektu:
Zajištěno financování
v rozpočtu obce:

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

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

Žadatel č. 2 předložil dne 15.11. 2020 obci žádost, která byla zaevidována pod č.j. 4198/2020/Zd.

Žadatel č. 2 nemá u obce evidovány žádné splatné závazky. V roce 2019 obec poskytla Žadateli č.
2 na činnost dotaci ve výši 30.000, -Kč (dne 6. 6. 2019) a v roce 2020 dotaci ve výši 40.000, - Kč
(dne 1.4.2020).
Žadatel č. 2 uvádí, že dotace bude využita pro účel uvedený v čl. II odst. 2 tohoto usnesení. Bližší
údaje obsahuje příloha č. 2 tohoto usnesení.
Je doporučováno: poskytnout požadovanou účelovou dotaci v požadované výši, a to vzhledem
k tomu, že činnost Kaštánku je mnohaletou součástí organizování akcí pro děti, mládež, ale i celé
rodiny. Tento neziskový subjekt se podílí, v součinnosti s obcí Zdiby, i na řadě obecních aktivit a
společenských setkání a kulturních akcí (v době nouzového stavu – organizování venkovních
výstav a jiných „alternativních možností“ kulturních akcí apod.)
Žadatel č. 3:
Se sídlem:
IČO:
Název projektu:

Myslivecký spolek Zdiby – Klecany
Vltavská 240, Řež, 250 68 Husinec
75069741
Zachování mysliveckých tradic a 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 3429, položka 5222

Žadatel předložil dne 12. 11. 2020 obci žádost, která byla zaevidována pod č.j. 4031/2020/Zd.
Žadatel nemá u obce evidovány žádné splatné závazky. V roce 2019 obec poskytla žadateli
finanční dar ve výši 25.000, -Kč (dne 8.7.2019) na obdobný projekt, v r. 2020 pak rovněž částku
ve výši 25.000, - Kč (dne 1.4.2020).
Žadatel č. 3 uvádí, že dotace bude využita pro účel uvedený v čl. II odst. 3 tohoto usnesení. Bližší
údaje obsahuje příloha č. 3 tohoto usnesení.
Je doporučováno: poskytnout požadovanou účelovou dotaci v požadované výši, a to vzhledem
k tomu, že činnost Žadatele č. 3 přispívá k udržování mysliveckých tradic v obci, zajímavých a
naučných akcí pro děti i dospělé a v neposlední řadě k péči o volně žijící zvěř v katastru obce
Zdiby.
Žadatel č. 4:
Se sídlem:
IČO:
Název projektu:
Žádaná výše dotace
V Kč bez DPH:
Statutární zástupce:
Osoba odpovědná
za realizaci projektu:

TJ Sokol Veltěž p.s.
Průběžná 76, 250 66 Zdiby Veltěž
43754953
Zajištění financování sportu na rok 2020
268.668,-Kč
Zdeněk Jurkeník, MUDr. Hana Panchártková
Mgr. Lucie Kazdová

Zajištěno financování
v rozpočtu obce:

ano – paragraf 3419, položka 5222

Žadatel č. 4 předložil dne 14.11. 2020 obci žádost, která byla zaevidována pod č.j. 4166/2020/Zd.
Žadatel č. 4 nemá u obce evidovány žádné splatné závazky. V roce 2019 obec poskytla Žadateli č.
4 dotaci na činnost ve výši 175.000, -Kč na (dne 8. 7. 2019) a v roce 2020 dotaci ve výši 300.000,
- Kč (dne 9.4.2020).
Žadatel č. 4 uvádí, že dotace bude využita pro účel uvedený v čl. II odst. 4 tohoto usnesení. Bližší
údaje obsahuje příloha č. 4 tohoto usnesení.
Je doporučováno: poskytnout požadovanou účelovou dotaci v požadované výši, a to vzhledem
k tomu, že z podstaty dobrovolnické činnosti TJ Sokol Veltěž je zřejmé, že výraznější opravy
majetku využívaného pro kulturní a sportovní aktivity v obci Zdiby, spojené se značnými náklady,
jsou dlouhodobé nad finanční možnosti tohoto spolku. Navíc z důvodu nuceného uzavření
sokolovny v souvislosti s nouzovými stavy v minulém roce, zaznamenal tento subjekt značný
výpadek příjmů.
Žadatel č. 5:
Se sídlem:
IČO:
Název projektu:

Linka bezpečí, z.s.
Ústavní 95, 181 02 Praha 8 - Bohnice
61383198
Linka bezpečí pro děti a mládež z obce Zdiby

Žádaná výše finančního daru
V Kč bez DPH:
10.000,-Kč
Statutární zástupce:
Soňa Petrášková
Osoba odpovědná
za realizaci projektu:
Zuzana Prokopová
Zajištěno financování
v rozpočtu obce:

ano – paragraf 4379, položka 5240

Žadatel č. 5 předložil dne 6. 11. 2020 obci žádost, která byla zaevidována pod č.j. 3791/2020/Zd.
Žadatel č. 5 nemá u obce evidovány žádné splatné závazky. V minulých letech nežádal Žadatel č. 5
obec Zdiby o finanční dar ani dotaci.
Žadatel č. 5 uvádí, že dotace bude využita pro účel uvedený v čl. II odst. 5 tohoto usnesení. Bližší
údaje obsahuje příloha č. 5 tohoto usnesení.
Je doporučováno: poskytnout požadovanou účelovou dotaci v požadované výši, a to vzhledem
k tomu, že činnost Žadatele č. 5 poskytuje pomoc, mimo jiné, také občanům obce Zdiby při řešení
jejich krizových životních situací a pomáhá tak lidem v tíživých momentech nacházet východisko
ze situace, ve které se nacházejí.
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 Žadatelům č. 1, 2, 3 a 5 budou žádosti posuzovány pouze radou obce Zdiby a
nebudou dále předloženy 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. 4 bude žádost dále projednávána 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.

