8. Informace o odmítnutí podpisu smlouvy o poskytnutí účelové dotace ze
strany 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).

Spolek Bašť se baví odmítl podepsat smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění provozu a
rozvoje spolku – nákup nového vybavení Centra pro rodinu Pohoda u Oličů. Jako důvod spolek
uvedl „neúčast Bašť se baví na výběrovém řízení na nové prostory pro činnost spolku.“
Zde je potřeba zdůraznit značný časový nesoulad plánovaných akcí, resp. předjímání výsledku
obsazení prostor U Oličů – prostory pro činnost spolku. Spolek ve svém bulletinu zveřejněném na
stránkách bastsebavi.cz 11.února.2019 v článku nazvaném „Bavíme se po škole“ informuje
veřejnost, že od září 2019 bude v prostorách objektu u Oličů provozovat projekt se stejným názvem,
„Bavíme se po škole“. Zde je hned několik sporných bodů:
-

Rekonstrukce a dostavba objektu U Oličů má být dle současně platné smlouvy dokončen do
30.11.2019. V době uvedeného článku neexistoval žádný dodatek ke smlouvě, který by
dokončení prostor upravoval jinak.

-

Teprve až na jednání Zastupitelstva obce Bašť dne 5.3.2019 (mimořádně svolaného
zastupitelstva) předložila tehdy starostka obce Ing. Cucová materiál s názvem „4. Projednání
záměru na výpůjčku nebo pronájmu samostatného objektu komunitního centra U Oličů“.
V rámci diskuse, která je zaznamená na zvukovém záznamu, nezaznělo ani jednou, že by
měly být prostory připravovány pro spolek Bašť se baví, nebo že spolek Bašť se baví bude
mít s účastí ve výběrovém řízení problém. Dokonce ani nezaznělo ze strany Ing. Cucové, že
by v této věci mohla být ve střetu zájmů, neboť zastupovala jako statutární zástupce jak
obec, tak spolek. Ovšem, že byl prostor od začátku připravován pro činnost spolku potvrdila
následně Ing. Cucová v mailové komunikaci.
o To, že bude nájemce prostor hledán prostřednictvím výběrového řízení na pronájem,
bylo odsouhlaseno všemi zastupiteli, tj. devíti, tj. vč. Ing. Cucové. Nevznesla žádnou
námitku, ani se při tomto hlasování neoznačila za osobu ve střetu zájmů.

-

Začátkem roku 2019 podal spolek žádost o dotaci na vybavení prostor, tj. bez jakéhokoli
právního nároku na budoucí prostory. Bohužel ani na jednání Zastupitelstva obce Bašť, které
schvalovalo výše dotací a smlouvy (7.2.2019) nezazněla žádná informace o možném střetu
zájmů. Ing. Cucová tak bez upozornění hlasovala pro podporu vlastních projektů, které za
spolek Bašť se baví podala.

Pro úplnost hledání nájemníka prostor U Oličů, myšleno prostor pro provoz komunitního centra, je
potřeba říci, že pokud by spolek Bašť se baví od začátku projektu vystupoval jako oficiální partner
projektu, na základě uzavřené partnerské smlouvy, bylo by možné a zcela legální pronajmout
prostory dopředu známému zájemci. Proč tedy nebyla situace dopředu a veřejně řečena, zůstává
záhadou, kterou může vysvětlit jen předsedkyně spolku a bývalá starostka Ing. Iva Cucová, MBA.

Související usnesení: 11/003 ze dne 07.02.2019
3/004 ze dne 05.03.2019
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. e-mailová komunikace
4. Bulletin Bašť se baví z 11.února 2019

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bašť
i) bere na vědomí informace obsažené v Důvodové zprávě k bodu Informace o odmítnutí
podpisu smlouvy o poskytnutí účelové dotace ze strany spolku Bašť se baví z.s.

