Zápis z jednání se zástupci Pobočného spolku ZO ČSŽ Svinařov
konaného dne 6.4.2016 v 15:00 hod., na OÚ Svinařov
Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů.
V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Přítomni:
Za OÚ Svinařov:
J. Pružinec, J. Husnajová
Za Pobočný spolek ZO ČSŽ Svinařov:
M. Suchopárková, M. Dušková

Program:
1. Zahájení
2. Diskuze
1. Pan starosta přivítal všechny přítomné.
Zapisovatelem zápisu byla určena I. Furstová
2. Diskuze
p. Pružinec – Minulý týden jsem obdržel registraci Vašeho spolku, samozřejmě vítáme a jsme rádi, že něco
takového jako Váš spolek v obci vzniklo. Moje otázka je, jak do Vašeho fungování zapadá obec, jak budete
spolupracovat Vy s námi nebo my s Vámi?
pí. Suchopárková – Děláme akce dle svého schváleného plánu, který je připraven na půl roku dopředu.
V současné době se bude připravovat plán na další pololetí. Pokud s námi budete chtít spolupracovat, tak nás
můžete požádat a můžeme se domluvit.
p. Pružinec – Moje další otázka je ohledně dotací z obce, pokud si požádáte o dotace, které pak využijete na
jednotlivé akce, chtěl bych, aby bylo na plakátech uvedeno, že se obec na těchto akcích finančně podílela, co
na to říkáte?
pí Suchopárková – Pokud nám na to obec přispěje, tak to na plakáty uvedeme, že to obec financovala. Žádost
o dotaci jsme, ale už podávali.
p. Pružinec – Ano podávali, ale nesplňovala předepsané podmínky. Je potřeba podat oficiální žádost o dotaci
z rozpočtu obce. Potom s Vámi sepíšeme smlouvu o poskytnutí dotace, ve které bude napsáno na co
konkrétně budou peníze použity. Na konci roku se potom udělá vyúčtování, ze kterého bude jasné nač byly
peníze použity. Vaše žádost byla navíc podepsána paní Šmausovou, které nemá k této věci pravomoc.
pí Suchopárková – To je samozřejmé, že se udělá vyúčtování. Dobře, žádost si najdeme na internetu a
podáme jí sem. Jen jsme nevěděli, že ještě můžeme žádat.
sl. Husnajová – Když se dělal rozpočet, pan Mach tady upozornil paní Šmausovou, že peníze budou v rozpočtu
pro Vás připraveny, je to uvedené i v zápise ze zastupitelstva.
pí. Suchopárková - Ale žádost jsme podávali na konci minulého roku, mohli jste nám tedy říct, že je špatně.
sl. Husnajová – Pan starosta na to upozorňoval na OZ, byla tady paní Šmausová i pan Batakov, takže o tom
věděli.
p. Pružinec – Moje poslední otázka, všechny členky jsou občané Svinařova?
Pí Suchopárková – Ne nejsou, jsou tam i členky z jiných obcí.
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p. Pružinec – To budeme dotovat i jiné členky, které nejsou občany Svinařova?
pí Suchopárková – ani členové hasičů a fotbalistů nejsou všichni místními občany. Když se pořádá den dětí,
tak jsou tam také cizí děti a obec na akci přispívá. My si naše akce zatím platíme každý samostatně. Nám
nikdo nepřispívá.
Pí Dušková – Naopak platíme my svazu, jednou ročně platíme 50,-Kč za každou členku.
p. Pružinec – Pokud o peníze chcete žádat, žádost si přineste co nejdříve, ať jí můžeme vzít na schůzi.
Pí Suchopárková – Dobře, jestli to budeme podávat se musíme domluvit na schůzi, já o tom sama rozhodnout
nemůžu. My si jako svazek pojedeme nějakou svou linii a uvidíme.
p. Pružinec – Samozřejmě v tom Vám nijak nebráníme, nejste jako hasiči nebo fotbalisti zřizovaní obcí, takže
Vám do toho nebudeme mluvit.
Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 15:35 hod.
Zapsala I. Furstová

Za Obec Svinařov

Jaroslav Pružinec

……………………………………………

Jana Husnajová

……………………………………………

Za ZO ČSŽ Svinařov

Marie Suchopárková

………………………………………………

Miluše Dušková

……………………………………………….
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