ANONYMIZOVANÝ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU OBCE PUSTIMĚŘ

Datum zasedání:

18. února 2019 v 18.15 – 19.30 hodin

Místo zasedání:

Obecní úřad Pustiměř. Pustiměřské Prusy č. 79

Přítomni:

Petr Sedláček, Jaromír Pospíšil, Evžen Jachan, Mgr. Zdeněk
Drbal

Omluvena:

Ing. Marie Koutná

Hosté:

Mgr. Vlastimil Smékal, Miroslava Komárková

Program:
•
•
•

Rozpočtové opatření č. 3/2019
Pravidla pro poskytnutí peněžního daru místním spolkům na rok 2019
Různé

Starosta obce Mgr. Smékal předložil finančnímu výboru rozpočtové opatření
č. 3/2019 a zdůvodnil jednotlivé položky. FV doporučuje ZO schválit předložené
rozpočtové opatření č. 3/2019.
Předseda FV Petr Sedláček předložil členům FV přehled členů v jednotlivých
organizacích /viz. příloha/. Dále uvedl, že podklady získal od FK Pustiměř a Sokol
Pustiměř a poděkoval za jejich spolupráci. Podklady se mu dosud nepodařilo získat od
Sboru dobrovolných hasičů obce Pustiměř, kontaktoval p. Suchého, ale ten do
současné doby podklady nedodal.
Mgr. Drbal navrhl změnu ve stávajících pravidlech a poskytnout podporu osobám do
21 let /tzn. 0-21 let/ a dále vypustit podmínku, že osoby musí mít v obci trvalé
bydliště nebo jsou žáky ZŠ a MŠ Pustiměř. Ostatní členové FV s názorem Mgr. Drbala
vyslovili souhlas. Finanční výbor doporučuje ZO Pustiměř změnu v pravidlech na rok
2019 v následujícím znění:
Okruh osob, na které lze žádat peněžitý dar
Děti a mládež ve věku do 21 let (ročníku narození 1998 a mladší) vykonávající
pravidelnou celoroční činnost ve spolku žadatele o dar. Pravidelná celoroční činnost
musí probíhat aspoň 9 měsíců v kalendářním roce. Cvičební jednotka musí trvat
minimálně 60 minut.
Ostatní podmínky pro poskytnutí peněžitého daru ponechat stejné jako v roce 2018.

V bodu různé se předseda FV Sedláček zeptal vedení obce na stav pohledávek za svoz
komunálního odpadu, poplatku ze psů, popřípadě uložených pokut. Paní Komárková
sdělila, že výše pohledávek je v řádu stokorun a u všech dlužníků jsou nastaveny
splátkové kalendáře.

Petr Sedláček
předseda FV Pustiměř

Příloha:

Název
organizace

Počet členů
k 01.01.2019

Počet členů,
na které se
vztahuje
dotace

Počet členů ve věku 3 až 5
let

Počet členů s pobytem
mimo Pustiměř

Pustiměř mimo Pustiměř

3-5 let

nad 6 let

FK Pustiměř

155

48

4

2

2

16

TJ Pustiměř

78

65

0

0

0

6

Celkem:

233

113

4

2

2

22
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