Důvodová zpráva k zasedání Zastupitelstva obce

5.5.
Předkládá: Rada Obce Troubky
Zpracoval: Mgr. Radek Brázda,
starosta obce

Zasedání Zastupitelstva Obce Troubky
konané dne 13. 3. 2013

Návrh rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu obce v roce
2013 neziskovým organizacím.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.

schvaluje návrh rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu obce
v roce 2013 neziskovým organizacím dle tabulkové přílohy.

2.

schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu obce Troubky na rok 2013 dle přílohy, včetně soupisu
smluv s jednotlivými neziskovými organizacemi.

3.

zmocňuje starostu obce k podpisu těchto smluv o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2013 neziskovým
organizacím dle výše popsaných příloh.

Přílohy:

-

-

Návrh rozdělení příspěvků na rok 2013 –
tabulka,
Vzorová smlouva o poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu obce na rok 2013,
včetně soupisu smluv,
Kopie žádostí jednotlivých žadatelů.
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OBEC TROUBKY
V Troubkách dne 11. března 2013.
Komentář :

Jako každým rokem, tak i letos jsou v rámci rozpočtu obce rozdělovány finanční
prostředky na podporu činnosti neziskových organizací, a to z různých oblastí
(kultura, sport, sociální péče, apod….). Rozpočet schválený v prosinci loňského roku
vyčlenil částky, které mohou být neziskovým organizacím v roce 2013 převedeny.
Součástí této zprávy jsou jednotlivé přílohy – tabulková část s návrhem rozdělení
prostředků, vzorová smlouva a soupis jednotlivých smluv a v neposlední řadě pak
kopie žádostí jednotlivých žadatelů. Na tomto místě je podáván stručný komentář
k navrhovaným příspěvků, a to dle tabulkové přílohy.
1. Příspěvek pro soubor HANÁK Troubky – je oproti loňskému roku navýšen
o 5 000 Kč, a to především na podporu konání Hodových folklorních slavností,
2. Příspěvek pro Občanskou besedu Troubky – příspěvek je ve stejné výši jako
v předchozích 2 letech,
3. Příspěvek pro TJ Sokol Troubky – tento je navýšen v položce cvičení žáků ZŠ
a MŠ Troubky ve sportovní hale (o 20 000 Kč) a dále pak v položce údržby
a úhrady části provozních výdajů (o 5 000 Kč více). TJ Sokol Troubky je stále
snižován příspěvek na činnost a údržbu tělovýchovných zařízení od ČSTV,
příjmy ze Sazky jsou zcela zrušeny a TJ Sokol Troubky nebyl úspěšný
ani při žádosti o poskytnutí dotace od Olomouckého kraje v rámci Programu
podpory sportu I. Pro jednotlivé oddíly je pak navrhována stejná výše
příspěvku jako v loňském roce.
4. Příspěvek FK Troubky – tento je navýšen o částku 5 000 Kč, přičemž je třeba
říci, že sdružení má další fungující mládežnické týmy (mladší přípravku
a fotbalovou školku) a navíc reprezentuje obec na nejvyšší úrovni v krajském
přeboru.
5. Příspěvek SDH Troubky – tento je oproti minulým letům mimořádně navýšený,
a to na pořízení části vybavení časomíry (podrobněji viz žádost). Na běžný
provoz je tak příspěvek snížen na částku 10 000 Kč a na součásti časomíry je
navrhováno 40 000 Kč.
6. Příspěvek MS Mezivodí – tento je navýšen oproti loňskému roku o částku
5 000 Kč, a to na nákup stavebního materiálu pro další zvelebení areálu
„Konírna“ využívaného mnohými dalšími neziskovými organizacemi z naší
obce.
7. Příspěvek Českému svazu chovatelů – je rovněž valorizován (navýšen o 5 000
Kč), a to v souvislosti s potřebami dalších oprav objektu v areálu na Loučkách.
8. Příspěvek Českému zahrádkářskému svazu – zůstává na stejné úrovni jako
v předchozích letech.
9. Příspěvek Troubečanu – je z důvodu rostoucích provozních výdajů a nutnosti
do vybavení sboru navýšen o částku 5 000 Kč.
10. Příspěvek Centru Setkávání Přerov – je stejný jako v loňském roce.
11. Příspěvek Českému svazu včelařů – je stejný jako v loňském roce.
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12. Příspěvek Sdružení přátel školy při ZŠ a MŠ Troubky – je navýšen o částku
5 000 Kč (sdružení se zaměřuje prakticky pouze na nevýdělečné akce pro děti
z obce).
13. Příspěvek Alfa Handicapu Přerov – je stejný jako v loňském roce.
14. Příspěvek Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých Přerov – je stejný
jako v loňském roce.
15. Příspěvek Římsko katolické farnosti Troubky – je navýšen o částku 50 000 Kč,
a to na nutné provedení oprav kostela svaté Markéty, především pak výměny
zkorodovaných klempířských prvků na věži kostela (farnost požádala o dotaci
z programu Leader MAS Střední Haná, avšak z důvodu upravených pravidel
programu, nebyla její žádost podpořena, a to ani s nižší výší dotace). Kromě
nutných oprav vnějších částí kostela mají být finanční prostředky poskytnuté
od obce využity na odborné ošetření krovů, případně další zjištěné závady
na kostele.
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