
Město Příbram Pro _edna'ní ZM

odbor: Školství, kultu _ a aportu dne: 10.09.2018

Název bodu jednání:

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Lea Enenkelova, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 20.08.2018

Text usnesení RM:

R.usn.č.830l2018

Rada |.doporučujeZM „

1) prominutí povinnosti vyplývající 2 čl. V, odst. 1), smlouvy č. 438r'OSKSí'2016, tj. přediožení

vyúčtování dotace a závěrečné zprávy,

z) ' i povinnosti odvodupenále—
za méně závažné porušení rozpočtové kázně, vyplývající 2 čl. Vll, odst. 3a),

v plné výši.

ll. u k | á d á

Odboru vnitřních věcí zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města

Příbram dne 10.09.2018.

Napsala: Bc. Dagmar Bětíkova

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje )( neschvaluje

1) prominutí povinnosti vyplývající 2 čl. V, odst. 1), smlouvy č. 4381'OŠKSí2016, tj. předložení

vyúčtování dotace a závěrečné zprávy,

2) romšnutí povinnosti odvodu penále—bytem—

_za méně závažné porušení rozpočtové kázně, vyplývající 2 čl. VII. odst. 3a).

v plné výši.

nebo

1) prominutí povinnosti vyplývající 2 čl. V, odst. 1), smlouvy č. 438íOŠKSf2016, tj. předložení

vyúčtování dotace a závěrečné zprávy,

2) částečné rominutí povinnosti odvodu penále-, bytem—

úza méně závažné porušení rozpočtové kázně, vyplývající 2 čl. VII, odst.

3a ,vevýši Kč.

Důvodová zpráva:

OŠKS ředkládá vpříl z ž' r min i v penále za porušení rozpočtové kázně pana

—bvtem -
Na základě usnesení zastupitelstva města Usn.č.384í2016!ZM ze dne 22.02.2016 a Veřejnoprávní

smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram č. 438íOSKS/2016 byla příjemci

dotace poskytnuta programová dotace na projekt „Festival mezinárodní přehlídky dětských a

mládežnických pěveckých a tanečních souborů Příbram 2016; Zabezpečení účasti a reprezentace

města Příbrami na soutěžích a přehlídkách“ ve výši 15.000,00 Kč. Veřejnoprávní smlouva byla

uzavřena na fyzickou osobu, projekt byl realizován dne 19.10.2016.



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 31.12.2016.

Příjemce dotace byl opakovaně vyzýván k doložení vyúčtování e-maitem & písemným doporučeným

dopise 9í2017, který byl odeslán dne 08.03.2017. Písemná zásil ' ' ět s tím,

že DEWje dlouhodobě hospitalizován a jeho manželka paníW odmítá

písemnou zásiíku převzít (příloha č.1). Dle čl. VII, odst. 3) písm. a) výše uvedené smlouvy se jedná o

méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení zák. č. 25012000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Za toto méně závažně porušení rozpočtové kázně

je stanoven odvod ve výši 500,00 Kč za každý započatý kašendářní den zpoždění.

Znovu byl pan_OŠKS písemně vyzván dopisem ze dne 21.02.2018 (viz příloha č.2), aby

doložil vyúčtování za rok 2016 ' u. Na základě této písemné výzvy se dne

28.02.2018 osobně dostavilapanWkterá DŠKS doložila následující dokumentaci:

1) L_anesení okresního soudu v Příbrami (příloha č.3).

2) Zádost o prominutí penále (příloha č. 4).

Dle © 22, odst. (14) zák. č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném

znění, může prominutí nebo částečně prominutí povinnosti odvodu a penále z důvodu 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 rozhodl o poskytnutí peněžních prostředků.

Vzhledem ktomu, že se jedná o první porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce, kterému

byla dne 19.10.2016 způsobena těžká zdravotní újma a ani v tomto roce není schopen právně

jednat (viz příloha č. 3), navrhuje OŠKS prominutí odvodu penále v plné výši.

Přílohy:

1) Vrácený doporučeně odeslaný dokument ohledně výzvy k odevzdání vyúčtování a závěrečné

zprávy.

2) Výzva č. 2, nepředložení vyúčtování dotace a závěrečné zprávy ze dne 21.02.2018.

3) genesení Okresního soudu v Příbrami.

4) Zádost o prominutí penále ve věci poskytnutí dotace.


