DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1.
Název problému a jeho charakteristika
Projednání žádosti spolku Klub arabské kultury (IČ 22889388), se sídlem Sedláčkova 214/15,
30100, Plzeň, ohledně prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v souladu
s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
2.
Konstatování současného stavu a jeho analýza
Usnesením ZMP č. 112 ze dne 31. 3. 2013 byla spolku Klub arabské kultury (IČ 22889388)
schválena dotace ve výši 60 000 Kč na realizaci projektu „Klub arabské kultury – Dialog
a porozumění“ v roce 2013.
Dne 22. 5. 2014 byla na základě výše uvedeného usnesení se spolkem Klub arabské kultury (IČ
22889388) uzavřena smlouva č. 2013/001270 (P/III/6) o poskytnutí dotace (viz příloha č. 1) – dále
jen „Smlouva“. Na základě Smlouvy byla dne 6. 6. 2013 dotace 60 000 Kč vyplacena.
Na základě Pověření ke kontrole vydaného ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
s odkazem na § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, vedoucí Odboru kultury MMP
pod čj. MMP/207059/14 ze dne 21. 11. 2014, byla provedena kontrola na místě. Kontrolou bylo
zjištěno, že došlo k pochybením, která vedou ke konstatování, že spolek Klub arabské kultury při
vyúčtování dotace porušil rozpočtovou kázeň ve výši 14 466 Kč.
Rozpočtová kázeň byla porušena z tohoto důvodu:
Podle čl. III odst. 4 Smlouvy může být z dotace hrazeno maximálně 70 % včetně a časově
souvisejících nákladů projektu vzniklých příjemci v roce 2013. Finanční prostředky dotace
přesahující maximální podíl vrátí příjemce poskytovateli.
Podle kontroly ve vyúčtování projektu byly celkové náklady na projekt ve výši 65 049 Kč.
Poskytnutá dotace ve výši 60 000 Kč tvoří na celkových nákladech podíl 92,2 %. Vzhledem
k celkové výši 65 049 Kč je 70 % podíl, který nejvýše může být z dotace hrazen, ve výši
45 534 Kč. Příjemci byl vyčíslen odvod ve výši 14 466 Kč (60 000 Kč – 45 534 Kč).
Neoprávněné použití prostředků dotace, ke kterému došlo porušením č. III odst. 4 Smlouvy, je
podle č. VII odst. 1 Smlouvy považováno za porušení rozpočtové kázně a je v souladu s čl.
VII odst. 2 Smlouvy postiženo odvodem ve výši, v jakém byla kázeň porušena, tj. ve výši
14 466 Kč.
S výsledky provedené kontroly byl kontrolovaný subjekt seznámen dne 26. 11. 2014, proti
Protokolu čj. MMP/0207059/14 nebyly podány námitky, kontrola byla ukončena marným
uplynutím lhůty pro podání námitek dne 11. 12. 2014.
Na základě zjištění z provedené kontroly předal Odbor kultury MMP (dále jen OK MMP) dne
16. 12. 2014 spis Odboru příjmů z pohledávek a prodeje MMP, oddělení vymáhání pohledávek
(dále jen PROP), se žádostí o vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně.
Dne 16. 3. 2015 si spolek Klub arabské kultury na PROP podal žádost o prominutí povinnosti
odvodu (viz příloha č. 2). Dne 28. 4. 2015 si dále spolek Klub arabské kultury podal žádost
o prominutí penále z odvodu ve výši 6 698,- Kč (viz příloha č. 3)
Dne 9. 4. 2015 spolek Klub arabské kultury uhradil odvod ve výši 14 466,- Kč.
PROP vydal dne 23. 3. 2015 pod č. j. MMP/056974/15 Platební výměr č. 10/2015 na odvod
za porušení rozpočtové kázně ve výši 14 466 Kč a dále PROP vydal dne 14. 4. 2015 pod č. j.
MMP/071225/15 Platební výměr č. 13/2015 na penále ve výši 6 698,- Kč, které bylo vyčísleno
ke dni úhrady odvodu, tedy k 9. 4. 2015.

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.
Porušení rozpočtové kázně bylo projednáno na zasedání Komise kultury RMP dne 15. 4. 2015,
pod usn. č. 11/15 (viz příloha č. 4).
Porušení rozpočtové kázně bylo projednáno na zasedání Finanční komise RMP dne 25. 5. 2015,
pod usn. č. 19/15 (viz příloha č. 5).
Porušení rozpočtové kázně bylo projednáno na zasedání Rady města Plzně dne 4. 6. 2015 a bylo
přijato usnesení č. 629 (viz příloha č. 6).
Celková výše odvodu za porušení rozpočtu činí 14 466 Kč, z toho příjemce řádně nedoložil
použití dotace ve výši 7 173 Kč, proto je navrženo prominutí odvodu ve výši 7 293 Kč (řádně
vyúčtováno) a prominutí penále v plné výši.
3.

Předpokládaný cílový stav

Projednání žádosti o prominutí povinnosti odvodu ve výši 14 466 Kč za porušení rozpočtové
kázně vč. souvisejícího penále, který byl spolku Klub arabské kultury vyměřen Platebním
výměrem č. 10/2015 (MMP/056974/15 ze dne 23. 03. 2015) a Platebním výměrem č. 13/2015 (č.
j. MMP/071225/15 ze dne 14. 4. 2015).
4.

Navrhované varianty řešení

Viz návrh usnesení
5.

Doporučená varianta řešení

Dle návrhu usnesení
6.
Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech
následných, napříkl ad provozních nákl adů)
Přijetí tohoto usnesení nenese nové nároky na schválený rozpočet města Plzně.
Odpuštění povinnosti odvodu se město vzdává možnosti mimořádně zvýšit příjmy rozpočtu města
nad rámec očekávané skutečnosti.
7.
Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Viz ukládací část návrhu usnesení.
8.
Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisí
ZMP č. 112 ze dne 31. 3. 2013 - ve věci poskytnutí dotací na podporu kulturních projektů pro rok
2013
9.
Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Tento návrh usnesení se netýká nakládání s majetkem města Plzně.
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10.

Přílohy

Příloha č. 1 – Smlouva o poskytnutí dotace č. 2013/001270 (P/III/6)
Příloha č. 2 - Žádost Spolku Klub arabské kultury o prominutí odvodu za porušení rozpočtové
kázně
Příloha č. 3 - Žádost spolku Klub arabské kultury o prominutí penále z odvodu za porušení
rozpočtové kázně
Příloha č. 4 – Usnesení KK RMP č. 11/15 ze dne 15. 4. 2015
Příloha č. 5 - Usnesení FK RMP č. 19/15 ze dne 25. 5. 2015
Příloha č. 6 – Usnesení RMP č. 629 ze dne 4. 6. 2015
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