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 356/60/2022
ze dne 20.5.2022

k žádosti o poskytnutí finančního daru žadateli
Zdravotní klaun o.p.s.
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
Informace uvedené v žádosti o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000, - Kč ze
dne 11.5.2022, podané žadatelem: Zdravotní klaun o.p.s., IČO: 26547953, se sídlem
Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9 - Vysočany (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 za účelem provádění pravidelných klauniád pro děti a seniory ve
zdravotnických a nemocničních zařízeních;

III. Rozhoduje
o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000, - 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 příslušné smlouvy 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 11.5.2022, včetně příloh

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 356/60/2022
Základní údaje o žadateli a žádosti:
Žadatel:
Se sídlem:
IČO:
Název projektu:

Zdravotní klaun o.p.s.
Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9 - Vysočany
26547953
Pravidelné klauniády ve zdravotnických zařízeních

Žádaná výše finančního daru
V Kč bez DPH:
10.000,-Kč
Statutární zástupce:
Kateřina Slámová Kubešová
Osoba odpovědná
za realizaci projektu:
Darja Salavcová
Zajištěno financování
v rozpočtu obce:

ano – paragraf 3549

Žadatel předložil dne 12.5.2022 obci žádost, která byla zaevidována pod č.j. 1812/2022/Zd.
Žadatel nemá u obce evidovány žádné splatné závazky. Žadateli nebyla doposud poskytnuta
finanční podpora.
Je doporučováno: poskytnout finanční dar v požadované výši, a to vzhledem k tomu, že Žadatel
dlouhodobě (s 20. letým výročím) věnuje péči nemocným a trpícím dětem i seniorům. Přináší
těmto lidem pozornost v okamžiku, kdy se mnohdy ocitají v pocitu strachu, obav, osamění. Přitom
v ozdravném procesu člověka je i chvilka pozornosti, naděje a podpory mnohdy zcela zásadní.
Blíže rozsah aktivit Žadatele popisuje Závěrečná zpráva z r. 2021, která je přílohou č. 2 této
důvodové zprávy. Z přílohy č. 3 DZ vyplývá působnost Žadatele, která se týká i nemocnic
využívaných občany obce Zdiby.
Žádost žadatele o finanční dar bude posuzována následovně:
•

Žádost bude 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 dotaci, jejíž 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.

Příloha DZ:
Příloha č. 1: Vyjádření finančního výboru ze dne 20.5.2022
Příloha č. 2: Závěrečná zpráva z r. 2021
Příloha č. 3: Přehled práce Žadatele

