Důvodová

zpráva

1. Název problému a jeho charakteristika:
Odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace č. 2013/000569, která byla uzavřena mezi Plzní,
statutárním městem a organizací Plzeňská unie neslyšících, IČ 68782098, se sídlem
Palackého nám. 3, Plzeň (uzavřena dne 22. března 2013).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Usnesením ZMP č. 594 ze dne 13. prosince 2012 bylo organizaci Plzeňská unie neslyšících
schváleno poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč na poskytování sociální služby pod názvem
Poradna Plzeňské unie neslyšících.
Při provádění opakované kontroly subjektu zjistil správce rozpočtu, že organizace má vůči
městu dluh na nájemném a souvisejících službách. Odbor sociálních služeb MMP o této
skutečnosti informoval organizaci dopisem č. j. MMP/075195/13.
Dluh na nájemném a souvisejících službách představuje k 12. dubnu 2013 částku 27 708,- Kč.
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2013/000569 v čl. 7 odst. 5 obsahuje toto ustanovení:
„Příjemce prohlašuje, že nemá vůči městu, jeho organizačním složkám a jeho příspěvkovým
organizacím žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti a že není s městem nebo jeho
příspěvkovými organizacemi v soudním sporu - vyjma soudních sporů za zrušení správních
rozhodnutí, vydaných v přenesené působnosti.“
Předsedkyně sdružení, Jaroslava Říhová, smlouvu podepsala dne 25. 2. 2013. Vzhledem
k tomu, že část dluhu je z roku 2012 a následně se jedná o nájmy za leden, únor, březen
a duben roku 2013, musela předsedkyně sdružení o dluhu vědět. Podepsáním smlouvy, ve
které prohlašuje, že nemá vůči městu, jeho organizačním složkám a jeho příspěvkovým
organizacím žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti a že není s městem nebo jeho
příspěvkovými organizacemi v soudním sporu - vyjma soudních sporů za zrušení správních
rozhodnutí, vydaných v přenesené působnosti, porušila toto ustanovení. V daném případě již
bohužel byla organizaci správcem rozpočtu vyplacena první splátka dotace ve výši
50 000,- Kč. Podle smlouvy o poskytnutí dotace je dotace určena na úhradu mzdových
nákladů.
Pro porušení jakéhokoliv ustanovení smlouvy může poskytovatel, tj. Zastupitelstvo města
Plzně, podle čl. VIII., odst. 1 písm. b) a odst. 2 smlouvy, rozhodnout o odstoupení od
smlouvy; v takovém případě bude požadováno vrácení první splátky dotace a druhá část
dotace nebude vyplacena.
Přehled poskytnutých dotací k 15. dubnu 2013
Souhrn za IČO 68782098
Částka
schválená

Zdroj
ÚMO 2
MMP-OK

Rok
2011
2011

Název akce
zájezd pro sluchov ě postižené
P/III/71 - Vy práv ěj, dív ám se!

MMP-SOC
MMP-OSS

2011
2011

Klubov á činnost V poradně Plzeňské unie nesly šících
Sociální poradna

MMP-OK

2012

P/III/19 - Znakov aná literatura

MMP-SOC

2012

Přednáškov á a osv ětov á činnost

5000
30000

Suma 2011

MMP-OSS

2012

MMP-SOC

2013

Poradna Plzeňská unie nesly šících - odborné sociální
poradenstv í, Prův odcov ské a předčitatelské služby ,
Sociálně aktiv izační služby pro seniory a osoby se
zdrav otním postižením, Tlumočnické služby
Suma 2012
Přednáškov á a osv ětov á činnost

0
100000
135000
35000
0

90000
125000
0

1

MMP-OSS

2013

kof inancov án soc.služeb Poradna Plzeňská unie
nesly šících

90000

Suma 2013
Suma 2011 2013

90000
350000

3. Předpokládaný cílový stav:
Schválit či neschválit odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace č. 2013/000569, která byla
uzavřena mezi Plzní, statutárním městem a organizací Plzeňská unie neslyšících,
IČ 68782098, se sídlem Palackého nám. 3, Plzeň, na základě čl. VIII. odst. 1 písm. b)
smlouvy, z důvodu porušení čl. VII. odst. 5 smlouvy.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Rada města Plzně doporučuje souhlasit s odstoupením od smlouvy - viz varianta 2 tohoto
usnesení.
Komise pro sociální věci RMP doporučuje souhlasit s odstoupením od smlouvy - viz varianta
2 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. 594 ze dne 13. prosince 2012.
Usnesení KSV RMP č. 10/13 ze dne 16. dubna 2013.
Unesení RMP č. 454 ze dne 2. května 2013.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Organizace měla dluh vůči městu na nájemném a souvisejících službách ve výši 27 708,- Kč,
(dluh uhrazen až koncem dubna 2013).
10. Přílohy:
Příloha č. 1 – Smlouva o poskytnutí dotace č. 2013/00569.
Příloha č. 2 - Usnesení KSV RMP č. 10/13 ze dne 16. dubna 2013.
Příloha č. 3 - Unesení RMP č. 454 ze dne 2. května 2013.
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