7. Projednání změny výše účelové dotace spolku Bašť se baví z.s.

Důvodová zpráva
Předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA - starosta
Datum projednání: 21.5.2019
Obsah předkládaného materiálu: Zastupitelstvo obce Bašť na svém jednání dne 7.2.2019 rozhodlo o
přidělení účelových a neúčelových dotací spolkům působících na území obce Bašť. Spolku Bašť se
baví byly schváleny tyto výše dotací:
-

Neúčelová dotace ve výši 8.000,- Kč (podpora provozu spolku)

-

Účelová dotace ve výši 16.650,- Kč (zajištění provozu a rozvoje spolku – nákup nového
vybavení Centra pro rodinu Pohoda u Oličů)

-

Účelová dotace ve výši 87.250,- Kč (realizace společenských a kulturních akcí – celkem 24
akcí).

Na začátku dubna 2019 oznámil spolek veřejně, že od realizace akcí, až na výjimky, do konce roku
ustupuje a tyto ruší. S ohledem na nezrušené akce by dnes dotace odpovídala částce 19.000,- Kč.
Vzhledem k platnosti usnesení č. 11/003 ze dne 07.02.2019 je nyní nutné rozhodnout o nové výši
dotace v rámci Účelových dotací na podporu společenských a kulturních akcí.
Spolku Bašť se baví byl zaslán oficiální dopis s žádostí o vysvětlení celé situace a uvedení důvodu
zrušení akcí, na které byla cca dva měsíce předem dotace schválena.
Spolek jako důvod uvedl „úbytek dobrovolníků“. Pro doplnění informace je dobré připomenout, že
zrušení akcí spolkem Bašť se baví proběhlo prakticky současně s oznámením rezignace Ing.
Cucové, na funkci starostky, kterážto byla a je také předsedkyní spolku Bašť se baví. Podle platných
stanov spolku je osobou oprávněnou jednat za spolek pouze a jen předseda.
Výše uvedená komunikace je přílohou této DZ, a to jako příloha č. 1. Dále je jako příloha č. 2 scan
vzkazů na podepsaných smlouvách ze strany spolku, které jsou ze strany spolku považovány za
žádost o snížení dotace.

Související usnesení: 11/003 ze dne 07.02.2019
Přílohy:

1. Komunikace mezi obcí Bašť a spolkem Bašť se baví ve věci zdůvodnění
nerealizace akcí
2. scan údajných žádosti ze strany spolku o snížení dotace
3. Přehled plánovaných akcí s vyznačením realizovaných

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bašť
i) bere na vědomí informace obsažené v Důvodové zprávě k bodu o Projednání změny
účelové dotace spolku Bašť se baví
ii) souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí neúčelové dotace spolku Bašť se baví, z.s.
ve výši 8.000,- Kč schválené ZO dne 07.02.2019 pod č. usn 11/003 na podporu provozu
spolku
iii)schvaluje novou výši účelové dotace spolku Bašť se baví, z.s. na podporu realizace
společenských a kulturních akcí ve výši 19.000,- Kč. Dotaci je možné využít na akce
„Pátek v Pohodě - únor, Turnaj ve stolním tenise - únor, Pátek v Pohodě - březen, Noc
s Andersenem - březen, Muzikál - červen, Prázdninový pobyt - červenec
iv) ukládá Mgr. Vítězslavu Kalibovi, MPA, starostovy obce, podepsat Smlouvy o poskytnutí
neúčelové dotace dle bodu ii) tohoto usnesení a o poskytnutí účelové dotace dle bodu iii)
tohoto usnesení

