
Zápis z jednání finančního výboru 13. 2.  2019 

Přítomni:  
M. Filinger, pí Holoubková, pí Holubová, p. Kuchta 

Omluveni: p. Bendl, p. Černý, p. Mervart 

Body k projednání:  
Smlouvy a vyúčtování příspěvků za rok 2018 
Žádosti o příspěvky na rok 2019 

Hodnocení vyúčtování a žádostí spolků: 

NÚDZ  
- čerpání podpory za 2018 v rozporu se smlouvou – kovové regály ve výši 

16.356,78 Kč – vrátit na účet města 
- nová žádost – dořešit až poté, kdy bude vrácena část příspěvku za rok 2018 (FV 

navrhuje ponížení příspěvku na 2019) 

TJ Sokol Klecany, z.s. 
- vyúčtování odpovídá požadavkům dle tabulky ve smlouvě 
- novou žádost ponížit o 65.000, - za pronájem pozemků (Kášová, ŘKC - 71.288, 

- Kč) na částku 360.000, - Kč a rozdělit na dvě platby dle výsledků krajské 
soutěže (v případě nižšího kola 260.000, - Kč) 

Pravý Hradec, o.s. 
- FV doporučuje dle smlouvy o poskytnutí finanční podpory vrátit nedočerpaný 

příspěvek za 2018 ve výši 99.157, - Kč a poté zažádat o příspěvek na rok 2019 

Junák – český skaut, středisko Havran Klecany 
- vyúčtování roku 2018 je přehledné, ale kvalita doložených dokladů je 

diskutabilní – doložené doklady by měly být rozumněji předloženy (4 smlouvy 
na akci 28.7.-4.8., ale podepsané v 11.12. 2018, ochranka plesu…) 

- nová žádost na 2019 – doporučen příspěvek ve výši 60 tis. Kč na podporu 
činnosti spolku – FV podporuje nákup Tee-pee, naopak navrhuje ponížit dotaci 
na ples  

spolek Humbuk 
- vyúčtování za 2018 – doporučuje příště popsat podrobněji občerstvení 
řezbování  

- nová žádost – příspěvek v požadované výši 15.000, - Kč 
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spolek Judo Bivoj 
- vyúčtování doloženo na pronájem tělocvičny 

- doporučen příspěvek na rok 2019 ve výši 26 tis. Kč, nenavyšovat 

Bike service Klecany, o.s. 
- doporučen příspěvek v požadované výši 30 tis. Kč 

Myslivecký spolek Zdiby – Klecany 
- vyúčtování v pořádku 

- doporučen příspěvek v požadované výši 25 tis. Kč 

TJ Sokol Veltěž 
- vyúčtování příspěvku ve výši 24 tis. Kč bylo využito na pronájem haly 

v Chabrech a startovné 

AktivKid z.s. (nově založený spolek, jehož členové a děti jsou z TJ Sokol Veltěž) 
– FV doporučen příspěvek na rok 2019 ve výši 50.000, - Kč 

Česká společnost přátel zvířat, Psí domov 
- vyúčtování doloženo v pořádku 

- doporučen příspěvek ve stávající výši 10 tis. Kč 

Klub biatonu Klecany, p.s.  
- vyúčtování za 2018 doloženo v pořádku 
- FV doporučil členům doplnit žádost o dotaci na 2019 a to především tabulku v 
žádosti konkrétněji (ne pouze 1 x soustředění a 1 ks zbraň) 

Český svaz včelařů, o.s., ZO Klecany  
–  FV nedoporučil v 2018 nákup časopisu, přesto ve smlouvě i ve vyúčtování je 

nákup časopisu – není pro FV logické 
- v případě podání žádosti na 2019 podpora vhodná na léky a potřeby související 

s chovem včel 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Klecany 
- v pořádku vyúčtování i žádost (oboje na 70.000, - Kč) 

TJ Sokol Klecany – oddíl volejbalu 
- vyúčtování – FV má pochybnosti o vyúčtování - mj. toner do tiskárny za 6.086, 

- Kč a sokolský kroj za 2.463, - Kč – vrátit část příspěvku na účet města 
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- žádost o dotaci z 2019 – FV požaduje doplnit žádost konkrétněji na jednotlivé 
oddíly s konkrétním rozpisem požadovaných příspěvků a rozpisem členů 
jednotlivých oddílů (kroužků) 

EDA cz, z.ú.   
- vyúčtování za 2018 diskutabilní (mzdové náklady) 

Český svaz chovatelů, z.s., Klecany 
- požadavek na 2019 ve výši 1.500, - Kč na daň z nemovitosti Do Kaštan č.p. 16 

(vhodnější by byly léky či krmivo, ale příspěvek je možné v této výši doporučit) 

ZKO Klecany  
- pokud spolek aktivně funguje, je možné žádat na 2019 (požadavek překážky na 

cvičišti) – v kompetenci RM, zda lze příspěvek poskytnout v návaznosti na 
směnu pozemků a umístění cvičiště 

Michal Kříž (fyzická osoba) 
- FV doporučuje žádost zamítnout 
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Žádos& o dotace pro spolky na rok 2019 – doporučení finančního výboru 

Jméno spolku
Požadovaná výše 

dotace na rok 2019
Doporučení finančního 

výboru

Národní ústav duševního zdraví 40.000 Kč 30.000 Kč

Tělovýchovná jednota Sokol Klecany, z.s. 410.000 Kč 260.000 Kč (+100.000 Kč)

Pravý Hradec, o.s. ZaXm nepožádáno x

JUNÁK –  český skaut, středisko Havran Klecany 88.000 Kč 60.000 Kč

Spolek Humbuk 15.000 Kč 15.000 Kč

Spolek Judo Bivoj 36.500 Kč 26.000 Kč

Bike service Klecany, o.s. 30.000 Kč 30.000 Kč

Myslivecký spolek Zdiby Klecany 25.000 Kč 25.000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Veltěž ZaXm nepožádáno X

Česká společnost přátel zvířat, PSÍ DOMOV 10.000 Kč 10.000 Kč

Klub biatlonu Klecany, p.s 80.000 Kč 70.000 Kč

Český svaz včelařů, o.s., ZO Klecany ZaXm nepožádáno X

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Klecany 70.000 Kč 70.000 Kč

TJ Sokol Klecany – oddíl volejbalu 120.000 Kč 60.000 Kč

 Klecanská nota, z.s. 21.000 Kč 21.000 Kč

EDA cz, z.ú. ZaXm nepožádáno x

Český svaz chovatelů, z.s., Klecany 1.500 Kč 1.500 Kč

ZKO Klecany 15.000 Kč 15.000 Kč

Ak&vKid z.s. 85.000 Kč 50.000 Kč

Michal Kříž (fyzická osoba) 300.000 Kč 0 Kč

Celkem: 1.347.000 Kč


