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Důvodová zpráva 

Navrhuji udělení mimořádné odměny starostovi obce Mgr. Danielu Davidovi za zajištění 

mimořádného finančního přínosu do rozpočtu obce Janov nad Nisou. 

Mgr. Daniel David nad rámec svých povinností uvolněného člena zastupitelstva připravuje, 

zpracovává žádosti o dotace a v případě jejich obdržení se podílí také na jejich vyúčtování.  

Konkrétně se jedná o tyto obdržené dotace 

za rok 2018 

248.999,-- Kč  - dotace na opravu hřbitovní zdi 

 21.000,-- Kč – dotace na Jarmark 

   2.284,-- Kč - dotace na Hasiče 

 30.420,-- Kč – dotace na údržbu lesů – pomoc při přípravě žádosti 

za rok 2019 

   21.000,-- Kč – dotace na Jarmark 

   71.280,-- Kč – dotace na vybavení hasičů  

979.914,99 Kč – dotace na zateplení bytového domu Hraničná 180 – pomoc s přípravou a 

vyúčtováním žádosti 

   23.400,-- Kč – dotace na údržbu lesů – pomoc při přípravě žádosti 

914.093,-- Kč – zpracování žádosti na výstavbu kanalizace  

   50.210,-- Kč – dotace na opravu křížku (boží muka) .  

Jednalo se o dotace z Libereckého kraje, z Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní 

rozvoj, Ministerstva vnitra. Podával i jiné žádosti, ve kterých jsme však pro velký zájem 

nebyli úspěšní. 



Každý rok zpracovává monitorovací zprávu v rámci udržitelnosti projektu výstavby 

kanalizace a vodovodu. 

V roce 2019 pomáhal ředitelce příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Janov nad Nisou Mgr. Janě 

Tomešové s přípravou a realizací projektu  „Děti ze školy se domluví ve světě“ na který škola 

obdržela dotaci ve výši 2.038.861.23 Kč. Projekt probíhal v budově základní školy, řešil 

modernizaci dvou odborných učeben a zároveň zajištění bezbariérovosti (schodolez a 

bezbariérové WC v patře, ve kterém se nové učebny nacházejí). 

 

 

Návrh usnesení  

V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích zastupitelstvo obce schvaluje 

vyplacení mimořádné odměny dle § 76 zák. o obcích starostovi obce Mgr. Danielu Davidovi 

ve výši dvojnásobku nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela 

za výkon jím zastávané funkce za měsíc a to za zajištění dotací v celkové výši 2.362.600,99 

Kč uvedených v důvodové zprávě, která je přílohou tohoto usnesení, dále pak za zpracování 

monitorovací zprávy v rámci udržitelnosti projektu výstavby kanalizace a vodovodu a také za 

pomoc Základní škole a Mateřské škole Janov nad Nisou při přípravě, realizaci a vyúčtování 

dotace na realizaci projektu „Děti ze školy se domluví ve světě“. 

 

 


