
Město Příbram
kdbor: školství, kultury a sportu

Název bodu jednání:
žádost o prominutí odvodu -

Předkládá: Rada města

Pro jednání ZM
dne: 18.05.2020

Zpracovala:

Projednáno:

Ing Lea Enenkelová, vedoucí odboru

V RM 23.03.2020

Text usneseni RM:
R.usn.č.237/2020
Rada doporučujeZM
prominutí povinnosti odvodu za méně závažné porušeni rozpočtové kázně za předložení vyúčtováni a
závěrečné zprávy po termínu fyz. osoby
vyplývajÍcÍ ze smlouvy č. 271/OŠKS/2019.

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usnesení:
ZM"schvaluje
úplné prominutí povinnosti odvodu/částečné prominuti odvodu za méně závažné porušení rozpočtové
kázně za předloženi vyúčtování a závěrečné zprávy po termínu fyz. osoby

vyplývajÍcÍ ze smlouvy č. 271/OŠKS/2019 ve výši ........ KČ se splatností
..... 2020.

nebo

neschvaluje
prominutí povinnosti odvodu za méně závažné porušeni rozpočtové kázně za předložení vyúčtování a
závěrečné zprávy po terminu fyz. osoby
vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy č. 271/OŠKS/2019.

Důvodová zpráva:
Odbor školství, kultury a sportu předkládá žádost fyz. osoby (dále jen ,,příjemce") o
prominuti odvodu za méně závažné porušení rozpočtové kázně.
Na základě usnesení ZM Usn.č. 112/2019/ZM a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnuti účelové dotace z
rozpočtu města Příbram č. 271/OŠKS/2019 (dále jen ,,dotační smlouva") byla příjemci poskytnuta dotace
ve výši 70.000,00 Kč. Dne 17.01.2020 příjemce vrátil část této dotace ve výši 13.840,00 KČ.

Dle č. V., odst. 2) dotační smlouvy je příjemce povinen zpracovat a dodat vyúčtováni dotace a
závěrečnou zprávu o realizaci projektu nejpozději do 15.01.2020. Tento termín byl ze strany příjemce
překročen o 5 dni, tzn. že písemné podáni vyúčtováni a závěrečné zprávy bylo podáno na podatelnu
MěÚ Příbram dne 20.01.2020. Dle ČI. VIl, odst. 3) písm. a) dotační smlouvy se jedná o méně závažné
porušení rozpočtové kázně, za které se stanoví odvod ve výši 1% z výše poskytnuté dotace za každý, i
započatý kalendářní den zpoždění.

Na základě výše uvedeného byl dne 24.02.2020 vyměřen odvod ve výši 3.500,00 Kč s povinnosti úhrady
nejpozději do 10.03.2020. Písemnost č.j. MeUPB 19244/2020 byla převzata příjemcem dne 28.02.2020.
Příjemce toto odmítl a sepsal žádost o prodlouženi splatnosti odvodu Žádost' bylo vyhověno a splatnost
byla posunuta do 25.03.2020. Dne 06.03.2020 byl na podatelnu MěÚ Příbram doručen dopis, ve kterém
příjemce sděluje, že podal odvolání proti odvodu adresované starostovi města a že s úhradou
vystaveného odvodu vyčká až do vyřIzení odvolání, tj. do výsledku jednání ZM dne 18.05.2020.

Dle § 22 odst. (b) Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen
zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto
odvodu. (Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 1.000,00 KČ, se neuloží. Ve výše
uvedeném případě k datu konání zastupitelstva, tj. 18.05.2020 činí penále za nezaplacení odvodu
částku 189,00 KČ).



Dle § 22 odst. (14) Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
může prominuti nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále z důvodu hodných zvláštního
zřetele povolit orgán, který o poskytnuti peněžních prostředků rozhodl, na základě písemné žádosti
toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň.

Příloha: Žádost o prominuti odvodu
Dopis



Starosta města Příbram

Mgr. Jan Konvalinka

Tyršova 108

Příbram

Měli Pl'íbmm
Doručeno: 06.03.2020
M&UPB M97/2020
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vážený pane starosto,

obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Každý rok pořádám s finanční podporou města
Příbram charitativní akce na zimním stadionu (např. 2 x Hokej 24 hodin, Srazy krajánků,
nespočet turnajů, letos už potřetí národní mužstvo veteránů České republiky v Příbrami
atd.). Vždy vše proběhlo v pořádku. Včetně následných vyúčtováni.

V letošním roce poprvé došlo k nedorozumění, vyúčtování dotace č. 271/OŠKSÚ2019
za rok 2019 jsem odevzdal s pětidenním zpožděním. Což mě mrzí, ale jak říkám, došlo
k nedorozumění a domníval jsem se, že je čas až do konce března.

Za toto zpoždění mi byla vystavena pokuta ve výši 3.500,-KČ. (č.j. MěUPB
19244/2020, vyřizuje Ing. Lea Enenkelová). Což je hodně vysoká částka pro každého. Pro
mne, za aktuálni zdravotní situace obzvláště.

Prosím Vás pane starosto o zrušení této pokuty z dobré vůle. l letos připravuji
slavnostní Zakončení sezony 2019/2020, za účasti veteránů reprezentace, tentokrát už jsem
město Příbram o finanční podporu ani nežádal. Vždy jednám fér, z minulé dotace jsem
městu Příbram vracel 14.000,-KČ. Tato pokuta na mě působí demotivačně a způsobí mil
finanční problémy.

Věřím ve váš vstřícný přístup při řešení této situace.

Děkuji Vám pane starosto za zvážení.

S pozdravem



Ing. Lea Enenkelová
Vedoucí Odboru školství, kultury a sportu
Tyršova 108
Příbram 26101

MěÚ Příbram
Doručeno: 06.03.2020
MeUPB Y95/2020
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Vážená pani vedoucj,

v souvislosti s vystavením pokuty 3.500,-KČ za zpožděni vyúčtováni účelové dotace
Č.271/OŠKS/2019 Vás tímto informuji, že jsem podal odvoláni k starostovi města. S úhradou
vystavené pokuty vyčkám do vyřIzení odvolání.

S pozdravem


