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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

12.06.2017

Datum projednání v RM

19.06.2017

Datum projednání v ZM

26.06.2017

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení

Porušení rozpočtových pravidel příjemci dotací

Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor
finanční

Zpracoval

Ing. Jan Seidel
Mgr. Leoš Křemenský

Předkládá

Mgr. Ivan Adamec

Porada vedení
01.01
navrhuje Radě města Trutnova přijmout níže navržené usnesení
Rada města Trutnova
01.01
bere na vědomí
seznam příjemců dotací z rozpočtu města Trutnova dle důvodové zprávy, kteří
nepodali v termínu určeném veřejnoprávní smlouvou vyúčtování poskytnuté
dotace a tím se dopustili porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v pl. znění,
01.02
schvaluje
záměr u dotací, o jejichž poskytnutí rozhodovala, upustit od povinnosti odvodu a
penále při porušení rozpočtové kázně, spočívající v neodevzdání vyúčtování
poskytnuté dotace ve stanoveném termínu, odpovídající výši poskytnuté dotace
(dále jen vratka), jakož i následně vyčíslenému penále, a to za předpokladu, že
žadatel podá nejpozději do 31.08.2017 žádost o prominutí vratky dotace, včetně
penále, a jím předložené vyúčtování bude, po provedení kontroly Odborem
finančním Městského úřadu Trutnov, splňovat náležitosti vyplývající z uzavřené
veřejnoprávní smlouvy, jakož i z příslušných zásad o poskytování a čerpání
dotací z rozpočtu města Trutnova.
02.01
doporučuje Zastupitelstvu města Trutnova
vzít na vědomí seznam příjemců dotací z rozpočtu města Trutnova dle
důvodové zprávy, kteří nepodali v termínu určeném veřejnoprávní smlouvu
vyúčtování poskytnuté dotace a tím se dopustili porušení rozpočtové kázně dle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v pl.
znění,
02.02
schválit u dotací, o jejichž poskytnutí rozhodovalo, záměr upustit od povinnosti
odvodu a penále při porušení rozpočtové kázně, spočívající v neodevzdání
vyúčtování poskytnuté dotace ve stanoveném termínu, odpovídající výši
poskytnuté dotace (dále jen vratka), jakož i následně vyčíslenému penále, a to
za předpokladu, že žadatel podá nejpozději do 31.08.2017 žádost o prominutí
vratky dotace, včetně penále, a jím předložené vyúčtování bude, po provedení
kontroly Odborem finančním Městského úřadu Trutnov, splňovat náležitosti
vyplývající z uzavřené veřejnoprávní smlouvy, jakož i z příslušných zásad o
poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova.
Zastupitelstvo města Trutnova
01.01
bere na vědomí
seznam příjemců dotací z rozpočtu města Trutnova dle důvodové zprávy,
kteří nepodali v termínu určeném veřejnoprávní smlouvu vyúčtování
poskytnuté dotace a tím se dopustili porušení rozpočtové kázně dle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v pl. znění,
02.01
schvaluje
záměr u dotací, o jejichž poskytnutí rozhodovalo, upustit od povinnosti
odvodu a penále při porušení rozpočtové kázně, spočívající v neodevzdání

A

ZM_03
vyúčtování poskytnuté dotace ve stanoveném termínu, odpovídající výši
poskytnuté dotace (dále jen vratka), jakož i následně vyčíslenému penále,
a to za předpokladu, že žadatel podá nejpozději do 31.08.2017 žádost o
prominutí vratky dotace, včetně penále, a jím předložené vyúčtování bude,
po provedení kontroly Odborem finančním Městského úřadu Trutnov,
splňovat náležitosti vyplývající z uzavřené veřejnoprávní smlouvy, jakož i z
příslušných zásad o poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města
Trutnova.

Důvodová zpráva:
Ze čl. 7 odst. 3 zásad č. 1/2016 Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova i zásad č. 2/2015
Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova (obojí dále jen „zásady“) vyplývá povinnost
příjemce dotace předložit vyúčtování dotace prostřednictvím podatelny města nejpozději do 31.03.
následujícího roku a vrátit případně nepoužitou část dotace na účet města do 5 dnů po předložení tohoto
vyúčtování, nebude-li ve smlouvě o poskytnutí dotace dohodnuto jinak.
Na základě veřejnosprávních kontrol, provedených Útvarem interního auditu a kontroly, k plnění povinností
příjemců dotace vyplynulo, že vyúčtování poskytnuté dotace nepodaly ve stanoveném termínu (vyúčtování
bylo podáno po termínu) následující subjekty:
Výše dotace
Příjemce dotace
1.Krkonošský curlingový klub Trutnov, z.s.
Alternativa pro kulturu, z.s.
Marek Dorňák
Trutnov – město draka
H-kvintet, z.s.
Tomáš Nýdrle
Jaroslav Vít
Přátelé dobrého vína, z.s.
Miroslav Šafařík
SAVAGE COMPANY s.r.o.
Sportovní klub Kasper-Swix Trutnov, z.s.
BoGi, z.s.
educa plus s.r.o.

48.200,00
17.854,00
520.000,00
75.000,00
500.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
5.000,00
35.000,00
25.000,00
3.000,00
6.000,00

Orgán, který o dotaci rozhodl (rozhodné zásady)
Rada města (2/2015)
Zastupitelstvo města (2/2015)
Zastupitelstvo města (2/2015)
Zastupitelstvo města (2/2015,
1/2016)
Zastupitelstvo města (2/2015)
Rada města (2/2015)
Rada města (2/2015)
Rada města (2/2015)
Rada města (2/2015)
Rada města (2/2015, 1/2016)
Rada města (2/2015)
Rada města (2/2015)
Rada města (2/2015)
Rada města (1/2016)

Podle ust. § 22 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
samosprávných celků v pl. znění, se za neoprávněné použití peněžních prostředků považuje také,
neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. Povinnost prokázat způsob
použití peněžních prostředků ve stanoveném termínu je obsažena v již zmíněném čl. 7 odst. 3 zásad a v
uzavřené veřejnoprávní smlouvě. Z výše zmíněného tedy vyplývá, že shora uvedené subjekty neprokázaly
použití peněžních prostředků, čímž došlo k porušení rozpočtové kázně.
Povinností poskytovatele (tj. města Trutnova), je dle ust. § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků v pl. znění, písemně vyzvat příjemce dotace
k vrácení dotace nebo její části ve stanovené lhůtě, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil
povinnost stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky
poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace poskytnuta.
Při neoprávněném použití peněžních prostředků podle odstavce 2 věty první, nebo podle odstavce 2
písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., anebo při zadržení peněžních prostředků podle odstavce 3, odpovídá
odvod za porušení rozpočtové kázně výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. K tomuto je
nutno vyčíslit penále dle odst. 8 téhož zákonného ustanovení.
S poukazem na ust. § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb. může povinnost odvodu a penále prominout
orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl (zastupitelstvo nebo rada města), z důvodů hodných
zvláštního zřetele, na základě písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň. Důvodem hodným
zvláštního zřetele může být to, že příjemce dotace řádně použil poskytnutou dotaci k stanovému účelu, a že
v daném případě se jedná o porušení rozpočtové kázně formálního charakteru a vymáháním vratky dotace,
včetně penále, by pravděpodobně došlo k ohrožení či i zániku činnosti, na kterou byla dotace poskytnuta.
Z výše uvedených důvodů, prokáže-li se kontrolou vyúčtování, že použití poskytnutých finančních
prostředků bylo uskutečněno v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou, tedy že byl naplněn účel, pro
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který byla dotace poskytnuta, a požádá-li příjemce o prominutí odvodu a penále ve stanovené lhůtě, je
navrženo Radě města Trutnova, resp. Zastupitelstvu města Trutnova, přijmout záměr prominout odvod a
penále.
Každý z těchto orgánů města Trutnova je v souladu s právní úpravou oprávněn povinnost odvodu a penále
prominout subjektům, o jejichž žádosti o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl (viz tabulka shora).
Na základě žádosti, podané příjemcem dotace, pak bude předložen orgánům města materiál k projednání a
schválení prominutí této vratky včetně penále.

Kontrola materiálu právníkem
Datum: 20.06.2017

viz parafa
Podpis vedoucího odboru

