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 317/54/2022
ze dne 28.1.2022

k žádosti o poskytnutí finančního daru žadatele:
Český svaz včelařů z.s., okresní organizace Praha – východ – základní
organizace Klecany
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
1. Informace uvedené v žádosti o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000, - Kč ze
dne 14.12.2021, podané žadatelem: Český svaz včelařů z.s., okresní organizace
Praha – východ – základní organizace Klecany, právní forma: zapsaný spolek, IČO:
629 379 28, se sídlem U Vodojemu 124, 250 66 Zdiby (dále jen „Žadatel“), která je
přílohou č. 1 tohoto usnesení;

II.

Schvaluje
poskytnutí finančního daru dle bodu I. tohoto usnesení v souladu s předloženou
žádostí, tedy zejména pro pořízení léčiv pro včely, pomůcek pro včelaření a uhrazení
nezbytného vyšetření vzorků, jakož i pro zajištění vzdělávání a zajištění kurzů pro
spolkové včelaře, včetně nákupu odborných časopisů;

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

IV. Ukládá
starostce obce realizovat další právní úkony spojené s poskytnutím finančního daru
dle tohoto usnesení, zejména podepsat příslušnou smlouvu o poskytnutí finančního
daru.
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 finančního daru Žadatele ze dne 14.12.2021, včetně příloh

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 317/54/2022
Základní údaje o žadateli a žádosti:
Žadatel:
Se sídlem:
IČO:
Název projektu:

Český svaz včelařů z.s., okresní organizace Praha – východ
Základní organizace Klecany
Slepá 294, 250 66 Zdiby
629 379 28
Zdravá včela 2022

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

, jednatelka ZO ČSV Klecany
, jednatelka ZO ČSV Klecany

ano – paragraf 3429, položka 5222

Žadatel předložil dne 16.12.2021 obci žádost, která byla zaevidována pod č.j. 004607/2021/Zd.
Žadatel nemá u obce evidovány žádné splatné závazky. V roce 2018 obec poskytla Žadateli
finanční dar ve výši 20.000, -Kč, v roce 2020 rovněž finanční dar ve výši 20.000, - Kč a v roce 2021
rovněž finanční dar ve výši 20.000, - Kč.
Žadatel ve své činnosti pečuje především o zachování zdravých včelstev na území obce, čímž
nepřímo přispívá ke zlepšení životního prostředí v obci. Přičemž v posledních třech letech se
zvýšil počet včelstev chovaných na území Zdib na 167 včelstev.
Závěrem: je doporučováno poskytnutí finančního daru s ohledem na obecně prospěšnou činnost,
kterou žadatel v 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“). Žádosti byly předloženy, včetně návrhu na
jejich vyřízení finančnímu výboru k projednání.
Žádost žadatele o finanční dar bude posuzována následovně:
•

Předložená žádost bude posouzena 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.

