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ě
Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
13. Zastupitelstva města

konaného dne 23.11.2020

Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně

Na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace NMNMSML20190131 ze dne 11.3.2019 byla

přijemci - panu poskytnuta neinvestični dotace ve vyši 40 000,- Kč na projekt Koruna Světa

Expedice 2019 Afrika.

Přijemce dotace nepředložil ve stanovenem terminu (31 1 2020) vyučtovani teto dotace Pan

předkládá Žádost o prominutí odovodu a případného penále za porušení rozpočtové kázně čj.
NMNM/12507321/2020. Odvod za porušení rozpočtové kázně je uložen ve výši 40 000,- Kč.

Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále podle 22 odst. 4 a odst. 8 zák. 250/2000

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, může z důvodů zvláštního zřetele povolit orgán, který o

proskytnutí peněžních prostředů rozhodl, na základě písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou

kázeň. Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace výše uvedenému příjemci schválilo zastupitelstvo města

na svém zasedání dne 10.12.2018 usnesením přijatým pod bodem č. 11/2/ZM/2018 programu.

22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpoč. pravidlech ÚSC

L Zastupitelstvo města schvaluje

prominout přijemci dotace panu ‚ 592 31 Nove Město na Moravě, nar

odvod peněžnich prostředků ve vyši 38 000,- Kč za porušeni rozpočtove kazně

Michal Šmarda

starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: Adéla Pohanková

Vyjádření: Odbor ŠKSV na základě zdůvodnění žádosti o prominutí stanoveného

odvodu a po projednání s odborem FIN doporučuje neukládat odvod

peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně v plné výši 100%,
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ale z preventivních důvodů (podmínky poskytovaných dotací by měly být

ze strany příjemců dotací dodržovány) uplatnit odvod alespoň v

minimální výši.

Je tedy navrhováno prominutí odvodu ve výši 95% (tj. 38 000,-

Kč) - ve stejné výši byly stanoveny odvody dalších organizací v minulém

roce.

Současně s uložením odvodu bude nabíhat penále, jehož výše ke dní

zasedání ZM tj. 23.11.2020 11 880,- Kč.

Rada města projednala žádost o prominutí odvodu na své 30.

schůzi konané 14.9.2020 a doporučuje zastupitelstvu města

schválit prominutí odvodu peněžních prostředků ve výši 38

000,- Kč za porušení rozpočtové kázně.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Na základě smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace

NMNMSML2O19O131 ze dne 11 3 2019 byla při)emci - panu

poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 40 000,- Kč na projekt

Koruna Světa Expedice 2019 Afrika.

V Čl. IV smlouvy odst. 2 je stanoven příjemci dotace termín předložení

vyúčtování dotace z celkové výše nákladů na projekt a to do 31.1.2020.

Předmětné vyúčtování dotace bylo doručeno na MěÚ dne 23.9.2020,
čímž nebyla splněna výše stanovená povinnost příjemce dotace.

Příjemce nyní předkládá Žádost o prominutí odvodu a případného

penále za porušení rozpočtové kázně dle přílohy materiálu. Odvod

za proušení rozpočtové kázně 40 000,- Kč.

V Čl. V odst. 2 smlouvy je uvedeno: “Vpřiaděporušenípovinnosti

stanovené při)emci dotace v ó‘. IV odst. 1, odst. 2, odst. 4, odst. 5, odst.

6, odst. 7 a odst. 10 této smlouvy odpovi‘dá odvod za porušení

rozpočtové kázně výšiposkytnuté dotace.“

Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále podle

22 odst. 4 a odst. 8 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, může z důvodů zvláštního zřetele povolit orgán, který

o proskytnutí peněžních prostředů rozhodl, na základě písemné žádosti

toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň. Rozhodnutí o poskytnutí

neinvestiční dotace výše uvedenému příjemci schválilo

zastupitelstvo města na svém zasedání dne 10.12.2018 usnesením

přijatým pod bodem č. 11/2/ZM/2018 programu.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost (Veřejná)

Příloha - Platební výměr (Neveřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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Došlo: 2 I. 08. 2020 Nové Město na Moravě 24.8.2020
Pořadové Č.

Č.jednacl
ustůIpříloh

Radě města Nové Město na Moravě

Věc: žádost o prominutí odvodu a případného penále za powšení rozpočtové

kázně.

Žádám tímto o prominutí odvodu a případného penále za nevyúčtování

projektu Koruna Světa Expedice 2019 Afrika. Týká se programu : Výzva pro

mimořádné počiny na rok 2019.

Číslo smlouvy: NMNMSML2O19O131

Akce proběhla dle plánu. Po návratu v polovině ledna 2020 jsem ale vzhledem

k následující vytíženosti a přípravě dalšího projektu opomněl zaslat, doložit

vyúčtování.

Toto samozřejmé napravím.

Výstupem v Africe jsem se stal po legendárním Reínholdu Messnerovi teprve

druhým člověkem na světě, který po získání tzv. Koruny Hímálaje f r. 2014)

dosáhl I na Korunu Světa. Bez používání kyslíkových přístrojů ale i pomoci

výškových nosičů.

Děkuji za kladné vyjádření, vyřízení žádostí a věřím tornu, že budu i nadáte

reprezentovat Nové Město na Moravě, Vysočinu ale i českou republiku

k radosti a hrdosti nás všech.
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