OBEC DOBŘEJOVICE
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
IDDS:

00407/2021/OUDB/MSk
Martin Sklenář
725 021 828
starosta@dobrejovice.cz
n7ua9vb

251 01 Dobřejovice

Vážený pane,
na základě vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 19. 4. 2021 vám
jako povinný subjekt k jednotlivým bodům sdělujeme:
-

„kolik dětí z Dobřejovic je v oddíle zapsáno“ – touto informací povinný subjekt
nedisponuje. K této věci dodáváme, že dle sdělení vedení spolku Junior Dobřejovice z.s. ze
dne 16.3.2021, které bylo podkladem pro zastupitele k jednání zastupitelstva obce
Dobřejovice, a které přikládáme (příloha 1.), je v současné době v klubu aktivních 45 dětí ve
věku od 4 do 12 let bez ohledu na trvalý pobyt dětí. Cílem obce je podporovat aktivní
fotbalovou činnost, která se vzhledem k velikosti naší obce neobejde bez většiny hráčů
s trvalým pobytem mimo naší obec, stejně tak tomu je i ve Fotbalovém klubu Dobřejovice,
který zajišťuje fotbalovou činnost mužů.

-

„zda ještě jiná obec poskytuje dotaci spolku“ – touto informací povinný subjekt
nedisponuje. K této věci doplňujeme, že pro případné přidělení účelové dotace z rozpočtu
obce není nikterak důležité, zda je spolek financován z prostředků jiných subjektů.

-

„jakým způsobem spolek hospodařil s dotací v loňském roce“ – Spolek Junior Dobřejovice
řádně a v termínu vyúčtoval poskytnutou dotaci za rok 2020. K této věci doplňujeme, že
podmínkou poskytnutí dotace na další období je podmíněno řádným vyúčtováním dotace
z předchozího období. Vyúčtováním dotace za rok 2020 se zabýval i Finanční výbor na svém
7. jednání v bodě 3. jednání, který neshledal ve vyúčtování nedostatky, a ze kterého
přikládáme zápis (příloha 2.).

-

„proč dochází k výraznému navýšení dotace“ – Zástupce spolku Junior Dobřejovice se
k dané věci osobně vyjádřil na 24. jednání zastupitelstva obce Dobřejovice dne 14. 1. 2021
což bylo zaneseno i do předmětného zápisu v bodě 3. jednání (příloha 3.). Dalšími
informacemi povinný subjekt nedisponuje.

-

„zda je ve spolku stále aktivní p. ing. J. Hubínek, jeho místopředseda“ – touto informací
povinný subjekt nedisponuje. K této věci doplňujeme, že pro obec, jakožto poskytovatele
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dotace není rozhodující složení statutárního orgánu, ale jeho činnost v obci. Zároveň
odkazujeme, že složení právnických osob je možné ověřit ve veřejném spolkovém rejstříku
na stránkách https://www.spolkovyrejstrik.cz/ včetně povinných listin.
Přílohy:
- Junior Dobřejovice - Vyjádření k připomínce p. Kappela ze dne 16. 3. 2021
- FV - Zápis č.7 2021 včetně příloh
- Zápis 24 ZO FINAL

V Dobřejovicích dne 03.05.2021

S pozdravem

……………………………………………………….
Martin Sklenář
starosta
Opatřeno ověřeným elektronickým podpisem
“otisk úředního razítka“

Martin Sklenář
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