Městský úřad SedZčany
nám. T. G. Masaryka č. p. 32
264 80 Sedlčany
e-mail: mu@rnesto-sedlcany.cz
www.mesto-sedlcany.cz

tc. 00243272

Tel.: 318822 742,318822582, 318822682

Fax: 318875666

V Sedlčanech dne 22. prosince 2017
k j.: T/23760/2017
Vypracovala:
paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického
č.

Vážený pane,
Na základě Vaší Žádosti, podané ve smyslu ustanovení zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou jste požádalo poskytnutí přehledu
(kopií) vyúčtování jednotlivých dotačních příspěvků poskytnutých z rozpočtu města Sedlčany
občanským sdružením a zájmovým organizacím v letech 2014-2016, Vám přílohou zasíláme
zpracované údaje v tabulkovém přehledu.
Dokumenty obsahují přehled uzavřených VPS (veřejnoprávní smlouvy) za roky 2015-2016
ve smyslu zák. Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a darovacích smluv (DS) za rok 2014 uzavřených ve smyslu občanského
zákoníku (zák. Č. 89/2012 Sb.).
Z ustanovení VPS vyplývá pro příjemce dotace povinnost předat písemné vyúčtování
nad částku 10.000,00 Kč.
DS obsahují prohlášení obdarovaného o využití daru k účelu, ke kterému byl poskytnut.
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Darovací smlouvy rok 2014
Uzavřené ve smyslu § 2055-2078 Občanského zákoníku
Název organizace
TJ Tatran Sedlčany

Kč

Účel daru

400000 podpora mládežnického

sportu

TJ Sokol Sedlčany

40000 podpora mládežnického

sportu

SK Pegas Sedlčany

40000 podpora mládežnického

sportu

Šachový klub Sedlčany

20000 podpora mládežnického

oddílu

Sportovní klub Zlobr Sedlčany

18000 republ.soutěže,pálení

Klub Velká Kobra
Sedlčanský demokratický

čarodejnic

3000 dětský maškarní ples
radiokl.

Veterán klub RAC Sedlčany

1000 úprava vysílací místnosti
10000 kalendář "Motokrosové

legendy"

Pěvecký sbor Záboj

3000 činnost pěveckého sboru

Pěvecký sbor Zábojáček

3000 činnost pěveckého sboru

Sportovně střelecký klub Sedlčany

2000 sportovní a reprezentační

A. Novotná, Sedlčany 575

5000 sportovní vystupení Aerobik studio

Karate klub Sedlčany
TJ Sokol Sedlčany
Filmový klub Sedlčany
Český rybářský svaz MO Sedlčany

2000 podpora mládežnického

činnost
sportu

10000 žákovské turnaje
5000 činnost filmového

klubu

10000 turnaje v rybolovné technice mládeže

SNN poradenské centrum Příbram

2000 poskytování služeb sluchově postiženým

Občanské sdružení Veselý vrch

5000 akce Dobrá nálada nad zlato

Klub stomiků Příbram

2000 podpora pomoci stomikům

SRPGymnázi a SOŠESedlčany
Posázavský pacifik o.s.

10000 účast studentů na mezinár.veletrhu

SRN

5000 120 let dráhy Olbramovice-Sedlčany

ČSCHZO Sedlčany

10000 účast mladých chovatelů na okr.olympiádě

Ochrana fauny ČR o.p.s.

80000 podpora aktivit záchr. stanice v Hrachově

Svaz diabetiků ČR, ÚO Sedlčany

20000 zdravotní a osvětová činnost svazu

STP v ČR, MO Sedlčany

20000 zdravotní a osvětová činnost svazu

BENKON - klub onkol.nemocných

5000 činnost klubu-pomoc

Rugby Club Sedlčany

5000 sportovní činnost klubu

TJ Tatran Sedlčany

5000 závody dračích lodí

RC Petrklíč Sedlčany
Veterán klub RAC Sedlčany

onkol.nemocným

15000 organiace dětského dne
5000 pořádání výstavy

Přehled uzavřených VPS rok 2015

(nad 10 tis)

uzavřené dle Zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů

Povinnost předložit písemné vyúčtování dotace
Název organizace

Účel

Kč

STP, MO Sedlčany

20000 podpora činnosti

Čerpání
jízdné, vstupné na akce pořádané MO, provoz klubovny

Svaz diabetiků, ÚO Sedlčany

20000 rekondiční pobyt členů ÚO

pobyt vč. ubytování, stravování, procedury, dopravy

Sportovní klub ZLOBR

15000 podpora činnosti

výroba sportovního

Rugby Club Sedlčany

15000 podpora činnosti

dresy, tréninkové

Alena Novotná, o.s. (aerobik)

25000 reprezentace na ME

doprava, ubyt. závodníků, registrační poplatek na ME

Šachový klub KDJSSedlčany

15000 podpora práce s mládeží

cestovné, startovné

pódia, posilovací stojan
a zápasové vybavení pro děti,nájem
na turnaje žákovské ligy

TJ Tatran Sedlčany

590000 podpora sportovní činnosti

TJ Sokol Sedlčany

60000 zajištění sportovní činnosti

cestovné, tenisové míče, poháry, oprava střechy

Sportovní klub Pegas Sedlčany

60000 podpora práce s mládeží

startovné,

Český rybářský svaz MO Sedlčany

20000 podpora činnosti

vybavení rybářského kroužku, účast na závodech dětí

Římskokatolická farnost Sedlčany

200000 restaurování

malby

viz. příloha-rozpis dle č.úč.dokladů, datum,účel

pronájem tělocvičky pro mládež, pojištění. ..

restaurování

nástěnných maleb v kostele sv. Martina

Farní charita Starý Knín

20000 sociálně aktivizační služby

přímé náklady spojené se službami

Ochrana fauny ČR o.p.s.(Hrachov)

80000 celoroční činnost stanice

krmivo, přímé mzdové náklady

Písemná vyúčtování dotací byla předložena v termínu
Přehled uzavřených VPS rok 2015
Název organizace

(do 10 tis.)

uzavřené dle Zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Kč

Účel

Pěvecký sbor Záboj Sedlčany

3000 podpora činnosti sboru

Sportovně střelecký klub Sedlčany

2000 podpora činnosti klubu

Tomáš Kafka, Sedlčany 880

1000 org.závodů dračích lodí

Tanční klub Slimka Sedlčany, z.s.

7000 účast na tanečních soutěžích

SK Pegas Sedlčany, o.s.
Karate-P-Klub Sedlčany
Autoklub RAC Sedlčany
Klub Velká Kobra
A-TOM Jeleni Sedlčany

10000 pálení čarodejnic-pro

veřej.

5000 podpora činnosti klubu
10000 akce"Setkání mistrů světa"
4000 podpra činnosti klubu
10000 opr.prostor

dětského tábora

použití

pravidlech územních rozpočtů

Roman Šneller, Sedlčany 12

2000 pořádání hudebního

Občanské sdružení Veselý vrch

5000 akce Dobrá nálada nad zlato

SRP Gymnázia a SOŠESedlčany

fest.

10000 účast na finále ve florbalu

Filmový klub Sedlčany, z.s.

5000 Sedlčanská filmová školka

Sedlčanský demokratický

1000 podpora činnosti radioklubu

radiokl.

Český svaz chovatelů Sedlčany
D. Hanusová, Žemličkova Lhota 10
TJ Sokol Sedlčany
SNN poradenské centrum Příbram
Českomoravská mysl.jednota
Veterán klub RAC Sedlčany
SK Zlobr Sedlčany

10000 podpora činnosti svazu
5000 MS ve sportovním

aerobiku

10000 soutěže družstev žáků
2000 terénní služby SNN
10000 přehlídka trofejí
5000 přehlídka historických
10000 soutěž Silák Sedlčan

vozů

Přehled uzavřených VPS rok 2016

(nad 10 tis.) uzavřené dle lák. 250/2000 Sb. o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů

Povinnost předložit písemné vyúčtování dotace
Název organizace

Kč

Čerpání

Účel

STP, MO Sedlčany

20000 podpora činnosti

úhrada energií klubovny, doprava na akce pořádané

Svaz diabetiků, ÚO Sedlčany

20000 rekondiční pobyt členů ÚO

rekondiční pobyt 9.-16. 10.2016

Sportovní klub lLOBR

15000 podpora činnosti

nákup tréninkového

Rugby Club Sedlčany

15000 podpora činnosti

doprava na trunaje, nájem tělocvičny, sport.vybavení

Alena Novotná, o.s. (aerobik)

25000 účast na soutěžních ČR a ME

registrační poplatky ME, startovné na závodech ČR

Šachový klub KDJSSedlčany

15000 podpora práce s mládeží

cestovné, startovně na turnaje žákovské ligy

590000 podpora sportovní činnosti

viz. příloha-rozpis dle č.úč.dokladů, datum,účel

TJ Tatran Sedlčany

STP

a soutěžního vybavení pro mládež

použití

TJ Sokol Sedlčany

60000 zajištění sportovní činnosti

cestovné, tenisové míče, poháry, venkovní vysavač

Sportovní klub Pegas Sedlčany

60000 podpora práce s mládeží

startovné, pronájem tělocvičny,

Český rybářský svaz MO Sedlčany

20000 podpora činnosti

tréninky, vybavení kroužku a účast na závodech mládeže

Farní charita Starý Knín

20000 sociálně aktivizační služby

část mzd.nákladů pracovnice v přímé péči, cestovné, školení

Kynologický klub Sedlčany
Mela, o.p.s.

35000 revitalizace klubovny
100000 instalace zdvihací plošiny

Ochrana fauny ČR o.p.s.(Hrachov)

80000 celoroční činnost stanice

hřiště, sekání hřiště

oprava střechy klubovny v areálu Kynologického
krmivo, přímé mzdové náklady, režijní náklady

Písemná vyúčtování dotací byla předložena v termínu
Termín Mela o.p.s. prodloužen lM do 31. 3. 2017 - vyúčtování doručeno 16. 3. 2017
Přehled uzavřených VPS rok 2016
Název organizace
SK Kraken Sedlčany, z.s.

(do 10 tis.) uzavřené dle lák. 250/2000 Sb. o rozpočtových
Kč

Účel

10000 podpora činnosti klubu

Pěvecký sbor láboj Sedlčany

3000 koncert Sedlčanská vonička

Sportovně střelecký klub Sedlčany

2000 podpora činnosti klubu

Junák středisko Sedlčany, z.s.

4000 obnova tábor.vybavení

Klub Velká Kobra

5000 dětský maškarní ples

Občanské sdružení Veselý vrch

5000 akce Dobrá nálada nad zlato

Sedlčanský demokratický

1000 úpravy klubovny radioklubu

radiokl.

Český svaz chovatelů Sedlčany
Jana lelenková,

Sedlčany 1190

10000 podpora činnosti svazu
5000 MS ve sportovním aerobiku

klubu

stavební úpravy pro instalaci zdvihací plošiny - denní stacionář

pravidlech územních rozpočtů

It/J;Jf
Filmový klub Sedlčany
Veterán klub RACSedlčany
Spolek MaPa, z.s.
Klub stomiků ILCO Příbram
Linka bezpečí, z.s.
SNN pro Prahu a Středočeský kraj
BENKON-klub onkoLnemocných

10000
5000
2000
2000
2000
2000
2000

Sedlčanská filmová školka
přehlídka historických vozů
sociální služby pro seniory
podpora pomoci stomikům
provoz bezplatné telef.linky
terénní služby SNN
zmírnění násLonkoLnemocí

