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 288/49/2021
ze dne 7.10.2021

k žádosti o poskytnutí finančního daru žadatele:
Klub biatlonu Klecany p.s.
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
Informace uvedené v žádosti o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000, - Kč ze
dne 22.9.2021, podané žadatelem: Klub biatlonu Klecany, právní forma prospěšná
společnost, IČO: 04979061, se sídlem Do Klecánek 52, 250 67 Klecany (dále jen
„Žadatel“), která je přílohou č. 1 tohoto usnesení;

II.

Schvaluje
účel poskytnutí finančního daru dle bodu I. odst. 2. tohoto usnesení v souladu
s předloženou žádostí, tedy na částečnou finanční podporu soustředění
v Krkonoších;

III. Ukládá
starostce obce předložit zastupitelstvu obce k projednání žádost Žadatele o
poskytnutí finančního daru 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, starostka
Provede:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

Projednáno s: Finančním výborem
Přílohy:
Žádost o poskytnutí finančního daru Žadatele ze dne 22.9.2021, včetně příloh

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 288/49/2021
Základní údaje o žadateli a žádosti:
Žadatel:
Se sídlem:
IČO:
Název projektu:

Klub biatlonu KLECANY p.s.
Do Klecánek 52, 250 67 Klecany
04979061
Naplnění volnočasové aktivity dětí a mládeže během podzimních
prázdnin – částečná finanční podpora soustředění v Krkonoších

Žádaná výše finančního daru
V Kč bez DPH:
20.000,-Kč
Statutární zástupce:
Ing. M
D
Osoba odpovědná
za realizaci projektu:
Ing. M
D
Zajištěno financování
v rozpočtu obce:

ano paragraf 3419, položka 5222

Žadatel předložil dne 22.9.2021 obci žádost, která byla zaevidována pod č.j. 3469/2021/Zd.
Žadatel nemá u obce evidovány žádné splatné závazky. V roce 2019 obec poskytla Žadateli dotaci
ve výši 45.000, -Kč na podporu sportovní činnosti klubu a v roce 2020 ve výši 50.000, - Kč. V roce
2021 byl žadateli poskytnut finanční dar ve výši 20.000, - Kč, neboť žadatel nestihl včas podat
žádost o dotaci. Dle pravidel je však dána možnost žádat v průběhu roku i opakovaně o finanční
dar. Žadatel tedy druhou žádost pro r. 2021 podal.
Žadatel svojí činností přispívá k rozvoji tělesných i duševních vlastností dětí a mládeže
prostřednictvím biatlonu, přičemž v současné době patří svými výkony mezi 10 elitních klubů
žactva v rámci ČR. Více než 1/5 dětí klubu je přitom z obce Zdiby.
Závěrem: je doporučováno poskytnutí finančního daru s ohledem na obecně prospěšnou
sportovní činnost, kterou žadatel také v naší obci vykonává. 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, včetně návrhu na jejich vyřízení finančnímu výboru k projednání.
Žádost žadatele o finanční dar bude posuzována následovně:
•

Obecně platí, že žádost o finanční dar do výše 20.000, - Kč je posuzována pouze radou
obce Zdiby a není dále předkládána k rozhodnutí zastupitelstvu obce (viz. článek 2, odst.
8 Pravidel). Vzhledem ke skutečnosti, že se pro r. 2021 nepodařilo Žadateli včas podat
žádost o dotaci a dle pravidel využil možnost opakovaně žádat o finanční dar, a to opět ve
výši 20.000, - Kč, je nezbytné dle Pravidel, jakož i dle § 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předložit Žádost k rozhodnutí
zastupitelstvu obce, neboť částka pro jednoho žadatele v rámci jednoho kalendářního
roku překročila 20.000, - Kč.

