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R.usn.č.940/2020
Rada l. doporučuje ZM

schválit uznáni výdajů, které příjemcům programových dotaci nastaly v souvislosti s přípravou
jednorázových projektů, na které Zastupitelstvo města Příbram poskytlo dotace dle
příslušných usneseni ze dne 18.05.2020, a které nebylo možné realizovat vzhledem
k opatřením vyhlášeným Vládou ČR v souvislosti s pandemií COVID-19, za podmínky souladu
výdajů s přIslušnou dotační smlouvou a jejich prokazatelného doloženi.

ll. ukládá
OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
07.12.2020.

Napsala:

Dagmarjano

Návrhy na usnesení:
ZMschvaluje x neschvaluje "
uznáni výdajů, které příjemcům programových dotací nastaly v souvislosti s přípravou jednorázových
projektů, na které Zastupitelstvo města Příbram poskytlo dotace dle příslušných usnesení ze dne
18.05.2020, a které nebylo možné realizovat vzhledem k opatřením vyhlášeným Vládou ČR
v souvislosti s pandemii COVID-19, za podmínky souladu výdajů s příslušnou dotační smlouvou a
jejich prokazatelného doloženi.

Důvodová zpráva:
Vzhledem k situaci, která v roce 2020 nastala v České republice v souvislosti s pandemii COVID-19,
nebylo možné uskutečnit mnohé z projektů, na které byly rozhodnutím Zastupitelstva města Příbram
poskytnuty dotace z rozpočtu města.

Přestože příjemci dotací nemohli v některých případech své projekty realizovat, mohly jim vzniknout
výdaje spojené s jejich přípravou. Veřejnoprávní smlouva pro programové dotace schválená dne
18.05.2020 usnesením 358/2020/ZM na tuto možnost nepamatuje. V ČI. Ill, bod 15) smluv se hovoří o
tom, že v případě, že je projekt realizován jen částečně, vrátí příjemce dotace nevyčerpané
prostředky na účet poskytovatele, a to nejpozději 15.01.2021.

Protože se jedná o mimořádnou situaci, doporučuje Odbor školství, kultury a sportu Radě města
Příbram, resp. Zastupitelstvu města Příbram, aby bylo příjemcům programových dotaci schválených v
roce 2020 umožněno využit poskytnuté finanční prostředky na výdaje spojené s přípravou
podpořených projektů, které nemohly být zásahem vyšší moci realizovány. Tyto výdaje musí být vždy
v souladu s veřejnoprávní smlouvou, dle které jim byla dotace poskytnuta.

V případě celoročnIch projektů, které nebyly v souvislosti s pandemií COVID-19 realizovány v plném
rozsahu, uplatni příjemce dotace v souladu s ČI. Ill, odst. 15) veřejnoprávní smlouvy o poskytnuti
dotace z rozpočtu města Příbram ve vyúčtování ty výdaje, které mu prokazatelně nastaly s přípravou
projektu a jeho částečnou realizací. Nevyčerpané prostředky vráti na účet města Příbram do
15.01.2020.

V případě, že zastupitelstvo města schváli, že příjemci dotaci mohou ve vyúčtováni dotace uplatnit
nutné výdaje, přestože nedošlo k realizaci projektu, na který byla dotace poskytnuta, bude tato
skutečnost příjemcům oznámena.


