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Text usnesení RM:

Rada l. doporučuje ZM

“' “ ' ' tí povinnosti odvodu enále za méně závažné porušení rozpočtové kázně

||. 11 k | a d á

OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne

23.04.2018.

Napsala: Bc. Dagmar Bělíková

Návrhy na usnesení:

Zívl

s c h v a l uj e

romínuíí/čásíečné promínuíí ovinnosti odvodu enále za méně závažné porušení rozpočtové kázně

nebo

n e s ch v a l u ] e

prominutí ovinnosti odvodu enále za méně závažné porušení rozpočtové kázně_

bytem_

Důvodová zpráva:

OŠKS ředkládá v říloze žádost o rominutí odvodu enále za porušení rozpočtové kázně.

—„„...—.
Na základě usnesení ZM usnesení č. 6852017 ze dne 27.03.2017 a Veřejnoprávní smlouvy o

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram č. 528íOŠKSí2017 byla příjemci dotace

poskytnuta programová dotace na projekt .,42. Příbramský huntík Zdeňka Hejkrlíka“ ve výši 35.000,00

Kč. Projekt byl realizován dne 01.09.2017.

Dle čl. V., odst. 2) výše uvedené smlouvy je příjemce povinen zpracovat a ve stanovené lhůtě

předložit vyúčtování dotace a závěrečnou zprávu nejpozději však do 31.12.2017.

Tento termín byl ze strany příjemce překročen o 31 dnů. Dle čl. VII, odst. 3) písm. a) výše uvedené

smlouvy se jedná o méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení zák. č. 2502000

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. v platném znění. Za toto méně závažné porušení

rozpočtové kázně je stanoven odvod ve výši 1 % z poskytnuté dotace za každý i započatý kalendářní

den zpoždění.

Příjemci dotace byl vyměřen odvod ve výši 1035030 Kč a příjemce byl osobně s výší povinnosti

odvodu penále obeznámen při dotažení vyúčtování dotace a závěrečné zprávy dne 31.01.2018.

Dle 5 22, odst. (14) zák. č. 250í2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném

znění, může prominutí nebo částečně prominutí povinnosti odvodu a penáie zdůvodu hodných



zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, na základě písemné

žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň. O prominutí nebo částečném prominutí rozhoduje

poskytovatel stejným postupem, jakým rozhod! o poskytnutí peněžních prostředků.

Vzhledem ktomu, že se jedná 0 první porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce, který si

opakovaně žádá v programu „Kulturní aktivity“ a vzhledem kt m ž na z kladě tohoto porušení

rozpočtové kázně nebyla vletošním roce žadateli, tj. , přidělena finanční

podpora, navrhuje OŠKS celé prominutí odvodu penále.

Příloha č. 1) Žádost o prominutí penále ve věci vyúčtování dotace na kulturní akci Příbramský huntik

Zdeňka Hejkrlíka 2017.


