Důvodová

zpráva

1. Název problému a jeho charakteristika:
Vrácení či nevrácení dotace ve výši 56 780,- Kč, poskytnuté občanskému sdružení Občanská
poradna Plzeň, o. s., IČ 69460833 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 2011/003445
z důvodu porušení čl. IV. odst. 2 a s odstoupením od této Smlouvy podle čl. VII. odst. 1 písm.
b) Smlouvy.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Usnesením ZMP č. 397 ze dne 30. 6. 2011 bylo schváleno občanskému sdružení Občanská
poradna Plzeň, o. s., dotace ve výši 56 780,- Kč na krytí osobních nákladů spojených
s realizací projektu „Občanská poradna“. Podle smlouvy poskytl Odbor sociálních služeb
MMP (dále jen OSS MMP) občanskému sdružení dotaci ve výši 56 780,- Kč dne 17. 8. 2011,
platební poukaz 5200006064 .
Příjemce dotaci použil v souladu s účelem, za kterým mu byla poskytnuta, avšak závěrečné
vyúčtování o čerpání dotačního příspěvku předložil dne 5. 1. 2012, tj. 5 dní po termínu
smluvně ujednaném.
Tím došlo k porušení ustanovení čl. IV. odst. 2. smlouvy: „Příjemce je povinen finanční
prostředky řádně vyúčtovat a odevzdat Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň
nejpozději do 31. prosince 2011 na předepsaném formuláři. Součástí celkového vyúčtování
bude závěrečná zpráva s následujícím obsahem: informace o realizaci projektu, vyúčtování
finanční dotace, včetně sestavy analytické evidence dokladů (vygenerovaná sestava z účetního
programu)“.
Pro nedodržení termínu a podmínek pro předložení vyúčtování může Zastupitelstvo města
Plzně rozhodnout o odstoupení od smlouvy; v takovém případě vrátí příjemce již poskytnuté
finanční plnění.
Dne 5. 1. 2012 OSS MMP obdržel od Občanské poradny, o. s. vyúčtování, včetně
vysvětlujícího dopisu a žádosti o zmírnění sankcí vyplývajících ze smlouvy.
Přehled poskytnutých dotací
Souhrn za IČO 69460833
Zdroj
Rok Název akce
ÚMO 2
2010 přednášky pro seniory, poradenství, osobní
konzultace
MMP-OSS

2010 Občanská poradna Plzeň

ÚMO 4

2011

ÚMO 2
MMP-OSS
ÚMO 3
MMP-SOC

2011
2011
2011
2011

MMP-OSS

2012

Suma 2010 - 2012

Suma 2010
odborné sociální poradenství, vzdělávací aktivity
pro veřejnost (dluhová problematika)
odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
Dluhy - životu nebezpečno
Občanská poradna
Suma 2011
Odborné sociální poradenství
Suma 2012

Částka schválená
17000
350000
367000
0
8000
400000
9000
56780
473780
400000
400000
1240780
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3. Předpokládaný cílový stav:

Nesouhlasit s vrácením dotace ve výši 56 780,- Kč, poskytnuté občanskému sdružení
Občanská poradna Plzeň, o.s., IČ 69460833 na základě smlouvy o poskytnutí dotace č.
2011/003445 z důvodu porušení čl. IV. odst. 2 a s odstoupením od této Smlouvy podle čl.
VII. odst. 1 písm. b) Smlouvy.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
OSS MMP doporučuje prominout nedodržení termínu pro předložení vyúčtování a schválit
variantu 2.
Rada města Plzně usnesením č. 172 ze dne 26. 1. 2012 doporučuje Variantu II. tohoto
usnesení.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních výdajů):
Nevzniknou.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Viz ukládací část návrhu usnesení.
8.Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 397 ze dne 30. června 2011.
Usnesení RMP č. 172 ze dne 26. ledna 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Příloha č. 1. – Usnesení RMP č. 172 ze dne 26. 1. 2012.
Příloha č. 2 – Smlouva o poskytnutí dotace 2011/003445.
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