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 34/2/2019
ze dne 27. 6. 2019

k žádosti o poskytnutí finančního daru ve výši 175.000,-Kč
žadateli: TJ Sokol Veltěž
Zastupitelstvo obce Zdiby

I.

II.

Bere na vědomí
informaci o přijetí žádosti o poskytnutí finančního daru ve výši 175.000,- Kč ze dne
19. 6. 2019, podané žadatelem: TJ Sokol Veltěž, právní forma spolek, IČO: 43754953,
se sídlem Průběžná 76, 250 66 Zdiby (dále jen „Žadatel“), která je přílohou tohoto
usnesení.

Schvaluje

účel poskytnutí daru dle bodu I. tohoto usnesení ve výši 175.000 Kč, a to s jeho
určením dle předložené žádosti, tedy pro zajištění sportovní činnosti a materiálního
vybavení.

III. Rozhoduje
o poskytnutí finančního daru ve výši 175.000 Kč žadateli TJ Sokol Veltěž 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:

Ing. Kateřina Kolářová, místostarostka obce

Provede:
Projednáno se: správcem rozpočtu
Přílohy:

Žádost o poskytnutí finančního daru ze dne 19. 6. 2019, včetně příloh

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Zastupitelstva Obce Zdiby č. 34/2/2019
Základní údaje o žadateli a žádosti:
Žadatel:
Se sídlem:
IČO:
Název projektu:

TJ Sokol Veltěž
Průběžná, 250 66 Zdiby
43754953
Financování sportu pro rok 2019

Žádaná výše daru v Kč vč DPH:
175.000,-Kč
Statutární zástupce:
Zdeněk Jurkeník, MUDr. Hana Panchártková
Osoba odpovědná
za realizaci projektu:
Mgr. Lucie Kazdová
Zajištěno financování
v rozpočtu obce:

paragraf 3429 zájmová činnost

TJ Sokol Veltěž, stejně jako ostatní sportovní oddíly a kluby, jsou v současnosti závislé obecních
rozpočtech, dotacích a sponzorech, a to v důsledku změny nastalé tzv. loterijním zákonem v roce
2012. který změnil tok finančních prostředků pro sport, a nově jsou prostředky rozdělovány
prostřednictvím obcí jednotlivým klubům, oddílům a sokolským jednotám.
Z toho důvodu předložil TJ Sokol Veltěž dne 19. 6. 2019 obci žádost, která byla zaevidována pod
č.j. 1738/2019/Zd.
Žadatel nemá u obce evidovány žádné splatné závazky. V roce 2018 obec poskytla žadateli
finanční dotaci ve výši 1.360.000,- Kč, respektive spolufinancování dotačního projektu:
„Rekonstrukce podlahy a elektroinstalace“ v celkové výši 1,36 mil Kč. Dotace byla řádně
vyúčtována ke dni 25/4/2019“.
V rozpočtu obce na rok 2019 je financování této žádosti kryto v paragrafu 3429 částkou ve výši
175.000 Kč.

