Městys Spálov
Spálov 62
742 37 Spálov

oPATŘEľÍ sľłnoSTKYČ.lslzozo
Starostka městyse Spálov, v souladu s ustanovením 9 99, odst. 2 a 5 85 písm. b) zákona č.
1Ż8/2000 Sb', o obcích:
- schvaluje prominutínájemného na akci členskéschůze spolku TJ Spálov, z. s' Důvodem je,
že se nejedná o výdělečnou činnost organizace.
- schvaluje sníženínájemného o 2'000,-Kč na akci ,,Sportovní ples". Důvodem je malá účasta
vysoké náklady na pořádání kulturní akce.
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Městys Spálov
Spálov 62, Spálov 74237

Ludmila Sucháčkováo staľostka

żádost o pľominutínájemného
Y aženźĺpaní starostko,

dne 2l.L.2020 pľoběhne vmístnísokolovně členská schůze spolku TJ Spálov.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o vedlejšívýděleěnou činnost organizace, vźts żádám o
pľominutínájemného. DalšíreŽijní náklady jako vodné/stočnéa odběr elektľickéenergie
uhradíme'

Ve Spálově dne 15. ledna2020
Za spolek TJ Spálov
David Tmečka, předseda
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TJ Spálov,

z.s., zapsaný

spoleĘ se sídlem Spálov 342,74237,lČo
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Městys Spálov
Spálov 62, Spálov 74237

Ludmila Sucháčková, staľostka

Zádost o pľominutínájemného

Y ažená' paní staľostko,

dne lB.
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2o2O oľganizujeme V místnísokolovně třetí ročníkSpoľtovního plesu. Spolkový

výkonný výbor rozhodl, że h|avní pľioľitou této akce bude podpora kultuľy v obci
s předpokládaným vyrovnaným rozpoětem. K tomu byly uzpůsobeny výdaje na pľogram
a vystoupení nebo mateľiál do slosování o ceny. Vzhledem k situaci, kdy oľganizací akce
nevzejde Žâdného významného zisku, vź.s žâdám o pľominutí nájemného' ostatní reżijní
náklady jako vodné/stočnéa odběr elektľickéenergie uhľadíme.
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