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Zdůvodnění: 
 

 

Komise konstatuje naprostou nedostatečnost zpracování žádostí u většiny spolků, téměř 

nikde nejsou uvedeny přínosy pro obec, finanční i nefinanční. Dále chybí podrobnější rozbor 

plánovaných výdajů, některé spolky uvedly pouze vyúčtování a ne plán na příští rok.  

Komise chápe, že se o změnu přístupu snažíme doopravdy poprvé, a na seznámení s 

principy přidělování obecních dotací i se samotnou Směrnicí o poskytování občanským 

sdružením, nadacím a podobným organizacím z rozpočtu obce Psáry nebylo mnoho času. 

Proto přes všechny nedostatky chceme všem dát ještě možnost opravy žádosti a žádnou jsme 

striktně nevyřadili.  

Cílem by mělo být, aby přidělování dotací bylo co možná nejobjektivnější a aby dotace 

dostali ti, co ji nejvíce potřebují a také ti, kteří ji nejlépe využijí pro zlepšení života našich 

občanů. Ač je těžké najít objektivní kritéria, budeme se o to snažit, a nemělo by být jediným 

kritériem to, že dotace byla již udělena dříve. 

 

1. Komise vyslechla prezentaci p.Ondřeje Kracmana o činnosti Centra Mozaika. 
Z celkové předpokládané částky projektu 612 100,- navrhuje žadatel příspěvek obce 

ve výši 412 100,- Kč. Komise navrhuje podpořit tuto aktivitu částkou 250 000,- Kč, s 

tím, že z toho je 144 000,- Kč jednorázová vstupní investice, na vybavení prostor. 

Podmínkou je, aby tato investice byla smluvně zajištěna tak, že v případě ukončení 

projektu zůstane v majetku obce. Projekt bude průběžně kontrolován členstvím  

zástupce obce v kontrolních orgánech Centra Mozaika. 

Doporučení: poskytnout dotaci ve výši 250 000,- Kč,  a kontrolovat plnění záměru. 

 

2. MS Borovina: Z žádosti není patrná výše požadovaného příspěvku, a ani tam nejsou 

patrné přínosy pro obec. Žádáme o doplnění žádosti v souladu se Směrnicí o 

poskytování občanským sdružením, nadacím a podobným organizacím z rozpočtu 

obce Psáry. 

Doporučení: znovu projednat po doplnění 

 

3. SDH Psáry: Z žádosti nejsou patrné přínosy pro obec a občany, např. ve formě počtu 

výjezdů, počtu soutěží, zapojení a počtu členů. Žádáme o doplnění žádosti v souladu 

se Směrnicí o poskytování občanským sdružením, nadacím a podobným organizacím 

z rozpočtu obce Psáry. 

Doporučení: zálohově poskytnout 50% loňské dotace, tj. 57 500,- Kč,  a znovu projednat po 

doplnění 

 

4. SDH Dolní Jirčany: Z žádosti nejsou patrné přínosy pro obec a naše občany, např. 

ve formě počtu výjezdů, počtu soutěží, zapojení a počtu členů. Žádáme o doplnění 
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žádosti v souladu se Směrnicí o poskytování občanským sdružením, nadacím a 

podobným organizacím z rozpočtu obce Psáry. 

Doporučení: zálohově poskytnout 50% loňské dotace , tj. 67 500,- Kč, a znovu projednat po 

doplnění 

 

5. SK Rapid Psáry: Žádost zpracována precizně, i když ne zcela v souladu se Směrnicí 

o poskytování občanským sdružením, nadacím a podobným organizacím z rozpočtu 

obce Psáry.. Chybně uvedeno zhodnocení majetku obce, duplicitní požadavky na 

příspěvky na akce společně s SDH Psáry. 

Doporučení: zálohově poskytnout 50% loňské dotace, tj. 150 000,- Kč, a znovu projednat po 

doplnění 

 

 

6. SK Čechoslovan Dolní Jirčany: Žádost zpracována precizně, i když ne zcela 

přehledně a nedostatečně podrobně. Žádáme o doplnění žádosti v souladu se Směrnicí 

o poskytování občanským sdružením, nadacím a podobným organizacím z rozpočtu 

obce Psáry    
Doporučení: zálohově poskytnout 50% loňské dotace, tj. 93 000,- Kč,  a znovu projednat po 

doplnění 

 

 

7. 1.LTC Psáry: Neuveden plán rozpočtu na rok 2014. Žádáme o doplnění žádosti v 

souladu se Směrnicí o poskytování občanským sdružením, nadacím a podobným 

organizacím z rozpočtu obce Psáry.  
Doporučení: zálohově poskytnout 50% loňské dotace, tj. 12 500,- Kč,  a znovu projednat po 

doplnění. 
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