Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika
Občanské sdružení Tak pojď s náma se sídlem Francouzská 27, Plzeň, IČ 22874577 (dále jen
organizace), podalo písemnou žádost o prominutí pohledávky za porušení rozpočtové kázně
(viz příloha č. 1).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
U organizace byla v souladu s plánem kontrolní činnosti OSS MMP a na základě pověření ke
kontrole, vydaného dne 6. 3. 2014 vedoucí OSS MMP Mgr. Alenou Hynkovou, vykonána
veřejnosprávní kontrola na místě (dále jen kontrola), zaměřená na plnění těchto smluv:
A) smlouva č. 2013/002927, uzavřená dne 6. 8. 2013 na základě usnesení ZMP č. 248 ze
dne 23. 5. 2013, týkající se poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč na realizaci projektu
„Klubové centrum“ (viz příloha č. 2)
B) smlouva č. 2013/0002874, uzavřená dne 8. 8. 2013 na základě usnesení ZMP č. 250 ze
dne 23. května 2013, týkající se poskytnutí dotace na realizaci projektu „Letní pobyt pro
handicapované“ v celkové výši 12 000 Kč.
Kontrolou byla zjištěna pochybení příjemce dotací, týkající se Smlouvy o poskytnutí dotace
č. 2013/002927 spočívající v nedodržení smluvních podmínek, jež byla kvalifikována jako
porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
Protokol o výsledku kontroly č. j. MMP/0857753/14 je k dispozici u předkladatele.
Závěr kontroly:
„Porušením ustanovení čl. III. odst. 7 smlouvy došlo k neoprávněnému čerpání finančních
prostředku ve výši 18 000,- Kč – úhrada nákladů lektorného na základě uzavřených dohod
o provedení práce tj. porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb.
Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, které se podle čl. VI.
odst. 2 smlouvy postihuje odvodem ve výši, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena.
Porušením ustanovení čl. III. odst. 6 smlouvy došlo k neoprávněnému čerpání finančních ve
výši 4 000,- Kč – porušení zákona 563/1991 Sb. o účetnictví § 11, odst. 1) a 2), tj. porušení
rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, které se podle čl. VI. odst. 2 smlouvy postihuje odvodem
ve výši, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena.“
Dne 7. května 2014 obdržel Odbor sociálních služeb MMP od organizace „Odvolání proti
rozhodnutí kontrolní komise“. Dne 28. května 2014 Mgr. Hynková, vedoucí Odboru
sociálních služeb MMP, shledala námitky organizace neodůvodněné a námitky v souladu
s ustanovením § 14 odst. 2 kontrolního řádu uvedené v odvolání zamítla.
Dne 26. 6. 2014 byla na OSS MMP doručena Žádost o prominutí pohledávky, ve kterém
organizace zdůvodňuje, jak došlo k porušení jednotlivých bodů smluvních podmínek,
omlouvá se za pochybení a současně uvádí, že uhrazení pohledávky není momentálně v jejich
finančních možnostech a úhrada by v podstatě znamenala faktické ukončení jejich činnosti
a zánik sdružení.
Protokol o výsledku kontroly byl v souladu s instrukcí QI 61-27-01 dne 13. 6. 2014 předán
odboru příjmů z pohledávek a prodeje (PROP) k vyměření odvodu a penále za porušení
rozpočtové kázně.
PROP vydal dne 27. 6. 2014 Platební výměr č. 12/2014, čj. MMP/162267/14, na odvod za
porušení rozpočtové kázně ve výši 22 000,- Kč.
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Penále dopočítané ke dni konání ZMP 4. 9. 2014 bude ve výši 5 786,- Kč.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, a s instrukcí statutárního města Plzně QI 61-27-01, Odvod a penále za
porušení rozpočtové kázně, bod 5.4 může orgán města, který o poskytnutí peněžních
prostředků rozhodl, z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit prominutí nebo částečné
prominutí povinnosti odvodu a penále.
Žádost byla projednána v Komisi pro sociální věci dne 30. 6. 2014 (viz příloha č. 3)
a následně předložena k projednání ve Finanční komisi dne 11. 8. 2014 (příloha č. 4).
RMP přijala dne 14. 8. 2014 usnesení č, 950, kterým doporučila ZMP schválit prominutí
odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně (příloha č. 5).
3. Předpokládaný cílový stav
Prominout povinnost odvodu ve výši 22 000,- Kč za porušení rozpočtové kázně, které bylo
Občanskému sdružení Tak pojď s náma vyměřeno Platebním výměrem č. 12/2014 ze dne
27. 6. 2014, č.j..: MMP/162267/14, včetně souvisejícího penále dopočítaného ke dni konání
ZMP 4. 9. 2014, a to ve výši 5 786,- Kč.
4. Navrhované varianty řešení
Dle návrhu usnesení.
5. Doporučená varianta řešení
Dle návrhu usnesení.
Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech
následných, napříkl ad provozních nákl adů)
Nevzniknou.
6.

7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Viz ukládací část návrhu usnesení.
Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisí
Usnesení ZMP č. 248 ze dne 23. 5. 2013
Usnesení ZMP č. 250 ze dne 23. 5. 2013
Usnesení KSV RMP č. 15/14 ze dne 30. 6. 2014
Usnesení FK RMP č. 94 ze dne 11. 8. 2014
Usnesení RMP č. 950 ze dne 14. 8. 2014
8.

9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou
10. Přílohy
Příloha č. 1 – Žádost o prominutí pohledávky Občanského sdružení Tak pojď s náma ze dne
26. 6. 2014
Příloha č. 2 – Smlouva o poskytnutí dotace č. 2013/002927 ze dne 6. 8. 2013
Příloha č. 3 – Usnesení KSV RMP č. 15/14 ze dne 30. 6. 2014
Příloha č. 4 – Usnesení FK RMP č. 94 ze dne 11. 8. 2014
Příloha č. 5 – Usnesení RMP č. 950 ze dne 14. 8. 2014
Zpracovaly:

Mgr. Bohuslava Kylarová, PROP MMP
Olga Vodičková, OSS MMP
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