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 36/7/2019
ze dne 20. 3. 2019

k žádosti o poskytnutí finančního daru 25.000,-Kč žadateli
Myslivecký spolek Zdiby - Klecany
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
Přijetí žádosti o poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,- Kč ze dne 28. 2. 2019,
podané žadatelem: Myslivecký spolek Zdiby – Klecany, právní forma spolek, IČO:
75069741, se sídlem Vltavská 240, Řež, 250 68 Husinec (dále jen „Žadatel“). Žádost
je přílohou tohoto usnesení;

II. Doporučuje

Zastupitelstvu obce Zdiby poskytnout Žadateli finanční dar v požadované výši;

III. Ukládá

místostarostce obce Zdiby předložit žádost ke schválení Zastupitelstvu obce Zdiby;
Termín: 28. 3. 2019
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel: 1. místostarostka obce Zdiby

Provede:

1. místostarostka obce Zdiby

Přílohy:

Žádost o poskytnutí finančního daru ze dne 28. 2. 2019, včetně příloh

Projednáno s: -

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 36/7/2019

Základní údaje o žadateli a žádosti:
Žadatel:
Se sídlem:
IČO:
Název projektu:

Myslivecký spolek Zdiby - Klecany
Vltavská 240, Řež, 250 68 Husinec
75069741
Uchování mysliveckých tradic
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 6171, položka 5222

Žadatel předložil dne 6.3.2019 obci žádost, která byla zaevidována pod č.j. 659/2019.

Žadatel nemá u obce evidovány žádné splatné závazky. V roce 2018 obec poskytla žadateli
finanční dar ve výši 20.000,-Kč na obdobný projekt: „Péče o zvěř volně žijící v ekosystému KÚ
Zdiby“.

Žadatel uvádí, že požadovaná částka má být poskytnuta na nákup krmiva, včetně krmiva
medicinálního a minerálního pro zvěř volně žijící v ekosystému naší obce, o kterou žadatel pečuje.
Součástí péče o zvěř je udržování mysliveckých zařízení (krmelce, zásypy, slaniska atd.) Částka je
vyšší než minulý rok, jelikož se podle žadatele měla prudce zvýšit cena krmiva. Bližší odůvodnění
je uvedeno v žádosti, které je přílohou tohoto usnesení.

Rada poskytnutí finančního daru doporučuje s ohledem na obecně prospěšnou činnost, kterou
žadatel v obci vykonává a konstatuje, 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 bude předložena k rozhodnutí zastupitelstvu obce podle článku 2, odst. 8 Pravidel. Podle
tohoto ustanovení Pravidel totiž 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, v ostatních případech rozhoduje Zastupitelstvo obce Zdiby. 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.

