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Starosta a zastupitelstvo obce 

Lidická 61 

252 68 Středokluky 

 

Nové Středokluky 7.4.2020 

 

Věc: Odpověď na dopis pana starosty ze dne 10.3.2020, čj. OUST-133/2020 a žádost o přehodnocení 

 

 

Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo, 

 

Spolek občanů a přátel Nové Středokluky obdržel v rámci letního dotačního programu obce Středokluky dotaci ve výši 
5.000 Kč na údržbu a obnovu venkovního nábytku a dětských herních prvků v Nových Středoklukách, která spočívala 
v obroušení popraskaného nátěru a následných nátěrech barvou. V obhajobě projektového záměru bylo uvedeno, že 
tyto práce budou provedeny formou dobrovolných brigád v měsících září a říjen 2019. 

Naše žádost o dotaci byla doručena obci dne 22.7.2019, ale Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána dne 30.9.2019, 
týden po informačním e-mailu o možnosti podpisu smlouvy. Finanční částka byla převedena na účet spolku dne 
3.10.2019. Následně dne 13.10.2019 se uskutečnila schůzka členů spolku, kde se dojednal nákup materiálu a plán prací. 
V následujících dnech došlo k nákupu materiálu. Pro výběr barvy stejného nebo co nejpodobnějšího odstínu původní 
barvy bylo odmontováno jedno prkno ze stolu, aniž by byla ohrožena jeho stabilita či bezpečnost při používání. V dalších 
dnech vzhledem k povětrnostním podmínkám, zejména k teplotě a vlhkosti vzduchu nebylo možné v projektu 
pokračovat tak, aby bylo možné dodržet technologické postupy dané výrobcem barvy. To potvrdil i provedený zkušební 
nátěr na tom jednom prkně, takže plánované práce na obnově nátěru musely být odloženy na jaro, kdy to povětrnostní 
podmínky umožní. A proto jsme ani nekontaktovali vedení obce pro konzultace, když nebyl znám vývoj počasí. Dále bych 
rád zdůraznil, že v rámci projektu nemělo dojít k žádným opravám či rekonstrukcím, jak je uvedeno v dopise pana 
starosty ze dne 10.3.2020. Projekt se týkal pouze obnovy barvy. 

Omlouvám se za to, že jsme dotaci nevyúčtovali do 31.12.2019. Žádali jsme o letní dotaci poprvé a v předešlé zimní byl 
termín vyúčtování do 31.8.2019, tak jsem se mylně domníval, že i letní dotace bude mít podobný termín vyúčtování, 
tzn. do konce února 2020. Prostě jsem to přehlédl ve smlouvě. Navíc s vynuceným odkladem prací na jaro a případným 
dokoupením potřebného materiálu by ani vyúčtování nemohlo být kompletní. Proto jsme požádali o přesun prostředků 
z dotace na další dotační období.  

K žádosti pana starosty o vrácení dotace uvádím, že náš Spolek je neziskový, nemá žádné příjmy a tudíž vzhledem k výše 
uvedeným nákupům už ani nemá na účtu celou částku dotace. Proto zdvořile žádáme zastupitelstvo obce o 
přehodnocení žádosti pana starosty o vrácení celé dotace ve výši 5.000 Kč, kterou nemáme už k dispozici a je otázka, 
zda v blízké budoucnosti obdržíme nějaký finanční dar, který by pokryl dlužnou částku. 

http://www.novestredokluky.cz/
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Rádi bychom pokračovali v projektu a dokončili to, co jsme plánovali. V tom nám v současné době brání situace kolem 
koronaviru, kdy nemůžeme společně uskutečnit brigády vzhledem k zákazu shromažďování. 

Opravdu nebylo našim záměrem porušit smlouvu a připravit se tak o tuto dotaci a případné další dotace z rozpočtu obce. 
Jsme spolek, který funguje krátce přes rok, teprve se učíme spolkovému životu a z výše uvedené chyby se poučíme. 

S pozdravem 

Peter NAGY 

předseda    
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