
Zápis č. 3 z  jednání Finančního výboru Města Buštěhrad

konaného dne 11. 3. 2015

Přítomni: Linda Libertinová, Ing. Luděk Zámyslický, Jiří Kratochvíl, Ing. Jitka Menclová.

Omluveni:  Ing. Jiří Janouškovec

Jednání FV začalo v 18.30 hodin.

Program:

1. Kontrola vyúčtování čerpaných příspěvků z rozpočtu města organizacemi a spolky v
roce 2014 a návrh na přidělení příspěvků pro rok 2015.

Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání.

Pro: 4 Zdržel se: 0 Proti: 0

1. Kontrola vyúčtování čerpaných příspěvků z rozpočtu města organizacemi a spolky v
roce 2014 a návrh na přidělení příspěvků pro rok 2015.

Finanční výbor opět prostudoval vyúčtování příspěvků za rok 2014:

S. K. Buštěhrad a Sdružení  Střela stále nedodali  vyúčtování  za rok 2014, proto finanční  výbor
navrhuje, jim prozatím příspěvek na rok 2015 nepřidělit. Ostatní vyúčtování spolků a sdruženích
byla v pořádku a v souladu se smlouvou o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města.

Dále FV doporučuje, aby spolky a sdružení, které provádějí platby za elektrickou energii, zvážily
možnosti  odebírání  energie  u jiného dodavatele  – jedná se o větší  úsporu financí.  Toto mohou
konzultovat  s Ing.  Luďkem  Zámyslickým,  který  se  podílel  na  změně  dodavatele  pro  Město
Buštěhrad.

Příspěvky na rok 2015

Spolek, sdružení, jiná
organizace

Navrhovaný příspěvek na
rok 2015 FV

Použití příspěvku a další
poznámky

Martin Míšek - FC Hornest
Buštěhrad - futsalový klub

4.500,- Kč Pronájem tělocvičny, startovné,
nákup  míčů,  nákup
zdravotního materiálu, dresů

HBC Rytíři Buštěhrad 4.500,- Kč Pronájem  hřiště,  startovné,
nákup  dresů,  platby
rozhodčích.

Rybářský spolek Buštěhrad 9.000,- Kč Nákup  ryb,  drobný  materiál,
pořádání akcí.

S. K. Buštěhrad 0,-  Kč  –  přidělit  až  předloží
vyúčtování z roku 2014

T. J. Sokol Buštěhrad 81.000,- Kč Výmalba  sokolovny,  revize
plynu,  elektřiny,  komínů,
energie

T. J. Sokol Buštěhrad – oddíl 16.000,- Kč Energie,  voda,  nákup  antuky,



tenisu tenisových balonů
Tenisový  klub  „Tenísek
Buštěhrad“

50.000,- Kč Energie, voda, údržba a provoz
kurtů,  organizace  turnajů  a
zápasů,  pronájmy  hal  a
sportovišť.

ZOO  ČSCH  Harckých
kanárů Buštěhrad

2.700,- Kč Pořádaní  soutěží,  poháry,
poštovné.

ZO CHPH Kladno FV nepředložena žádost ---

ČCK  Buštěhrad  –  Olga
Procházková

3.400,- Kč Dárky  pro  seniory  k životním
jubileím

Junák Buštěhrad 100.000,- Kč Pronájem  klubovny,
vzdělávání,  výpravy,  exkurze,
cestování  dětí,  vybavení  pro
výpravy a tábor, pomůcky pro
hry  a  program  dětí,  odměny
pro děti, akce pro oldskauty

Rodinné  centrum
Buštěhradský Pelíšek

37.550,- Kč Knihy,  výtvarné  pomůcky,
hygienické  potřeby,  odměny
dětem, loutkové divadlo.

Střela  –  sdružení  pro
táborovou činnost

0,-  Kč  –  přidělit  až  předloží
vyúčtování z roku 2014

---

Buštěhradské fórum 55.800,- Kč Přednášky, koncerty, tématické
zájezdy,  akce  pro  veřejnost,
tisk  Buštěhradských  listů,
drobný materiál.

Smíšený pěvecký sbor 28.620,- Kč Koncerty,  ošacení  nových
členů,  drobný  materiál,
soustředění,  honorář
sbormistra.

Buštěhrad sobě 81.000,- Kč Provoz  muzea  Oty  Pavla  –
nájemné,  průvodci,  energie,
akce  pro  veřejnost  a  drobný
materiál.

Římskokatolická  farnost  u
kostela sv. Václava Kladno

0,- Kč Subjekt  mimo  Buštěhrad,
nicméně  zhodnotit,  zda
nepřidělit  nějakou  částku  za
konání  církevních  akcí
v kostele.

Divadlo KIX 25.515,-  Kč Autorské  poplatky,  nákup
drobného  majetku,  techniky,
energie,  drobný  materiál.
Možnost využití techniky i pro
další  akce,  pořádané  Městem
Buštěhrad  a  zajistit  právně,
v případě rozpadu divadelního
spolku,  komu  majetek
pořízený  z příspěvku  bude
patřit.



Základní  a  Mateřská  škola
Oty Pavla Buštěhrad – Klub
nadaných dětí Děda Vševěda

5.000,- Kč Nákup  her  a  hlavolamů.
Odměny pro děti řešit v rámci
SRPŠ nebo Malého dotačního
titulu od mikroregionu.

Všem spolkům a organizacím, které působí ve Městě Buštěhrad navrhuje FV připojit se k Malému
dotačnímu titulu, který vyhlásil Mikroregion údolí Lidického potoka. Jedná se o získání příspěvku
do max. výše 3.000,- Kč. Nyní je vyhlášeno jarní kolo, kde mohou žadatelé posílat své žádosti do
31.  3.  2015.  Pravděpodobně  bude  vyhlášeno  i  kolo  podzimní.  Doporučujeme  sledovat  webové
stránky Mikroregionu údolí Lidického potoka www.mulp.cz.

Jednání FV skončilo ve 20 hodin.

http://www.mulp.cz/


Usnesení z jednání č. 3 Finančního výboru Města Buštěhrad

konaného dne 11. 3. 2015

A. Finanční výbor schvaluje:

1. Program jednání FV.

2. Přidělení příspěvků z rozpočtu města ve výši, tak jak je uvedeno v tabulce v zápise – viz 
výše.

B. Finanční výboru doporučuje:

1.  Aby  spolky  a  sdružení,  které  provádějí  platby  za  elektrickou  energii,  zvážily  možnosti
odebírání energie u jiného dodavatele – jedná se o větší úsporu financí. Toto mohou konzultovat
s Ing. Luďkem Zámyslickým, který se podílel na změně dodavatele pro Město Buštěhrad.

2.  Všem  spolkům  a  organizacím,  které  působí  ve  Městě  Buštěhrad  se  připojit  k Malému
dotačnímu  titulu,  který  vyhlásil  Mikroregion  údolí  Lidického  potoka.  Jedná  se  o  získání
příspěvku do max. výše 3.000,- Kč. Nyní je vyhlášeno jarní kolo, kde mohou žadatelé posílat
své žádosti  do 31. 3. 2015. Pravděpodobně bude vyhlášeno i kolo podzimní.  Doporučujeme
sledovat webové stránky Mikroregionu údolí Lidického potoka www.mulp.cz.

Zápis zpracovala předsedkyně Finančního výboru Města Buštěhrad Linda Libertinová 15. 3. 2015.

……………………………………….

http://www.mulp.cz/

