
Návrh usnesení ZM 14.12.2020 Page 1 of 3

Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
14. Zastupitelstva města

konaného dne 74.72.2020

Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně

Město Nove Město na Moravě obdrželo dne 24 8 2020 žadost pana 592 31

Nové Město na Moravě (dále jen žadatel) o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně za období

01.02.2020 - 24.11.2020 ve výši 11.882,- Kč.

Penále bylo stanoveno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

znění pozdějších předpisů a Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřenou mezi městem

Nové Město na Moravě a žadatelem za porušení rozpočtové kázně pozdní doložení vyúčtování poskytnuté

neinvestiční dotace za rok 2019.

ZM na svém 13. zasedání dne 23.11.2020 usnesením č. 8/13/ZM/2020 schválilo žadateli částečné prominutí

odvodu peněžních prostředků. Žadatel ve stanoveném termínu uhradil tedy odvod pouze ve výši 2.000,-Kč, tj.

5% z poskytnuté neinvestiční dotace s tím, že nebylo dotčeno vyměření penále za porušení této rozpočtové

kázně.

V návaznosti na to odbor ŠKSV v součinnosti s finančním odborem MěÚ Nové Město na Moravě

vystavil žadateli dne 01.12.2020 platební výměr čj. MUNMNM/30846/2020, ve kterém bylo vyměřené penále

(není prozatím splatné) ve výši 11.882,- Kč za porušení výše uvedené rozpočtové kázně.

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

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prominuti penale ve vyši 11 882, Kč za porušeni rozpočtove kazně přijemci dotace panu

bytem 592 31 Nove Město na Moravě

Michal Šmarda

starosta

Předkladatel: Michal Šmarda
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Schvalovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Zpracovatel: Adéla Pohanková

Vyjádření: Vzhledem k tornu, že se nejednalo o úmyslné porušení rozpočtové kázně,

ale o pozdní doručení konečného vyúčtování dotace, která byla využita v

souladu s uzavřenou Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí neinvestiční

dotace, navrhuje odbor ŠKSV Radě města doporučit Zastupitelstvu

města toto penále prominout v plné výši.

Rada města projednala žádost na své 34. schůzi dne 7. 12. 2020 a

doporučuje zastupitelstvu města prominutí penále ve výši

11.882,- Kč za porušení rozpočtové kázně příjemci dotace.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Město Nové Město na Moravě obdrželo dne 24.8.2020 žádost žadatele o

prominutí penále za porušení rozpočtové kázně za období 01.02.2020 -

24.11.2020 ve výši 11.882,- Kč. Penále bylo stanoveno v souladu se

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

ve znění pozdějších předpisů a Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí

neinvestiční dotace uzavřenou mezi městem Nové Město na Moravě a

žadatelem za porušení rozpočtové kázně - pozdní doložení vyúčtování

poskytnuté neinvestiční dotace za rok 2019.

ZM na svém 13. zasedání dne 23.11.2020 usnesením č. 8/13/ZM/2020

schválilo žadateli částečné prominutí odvodu peněžních prostředků,

žadatel ve stanoveném termínu uhradil tedy odvod pouze ve výši

2.000,-Kč, tj. 5% z poskytnuté neinvestiční dotace s tím, že nebylo

dotčeno vyměření penále za porušení této rozpočtové kázně.

V návaznosti na to odbor ŠKSV v součinnosti s finančním odborem MěÚ

Nové Město na Moravě vystavil žadateli dne 01.12.2020 platební výměr

čj. MUNMNM/30846/2020, ve kterém bylo vyměřené penále ve výši

11.882,- Kč za porušení výše uvedené rozpočtové kázně.

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.

Žadatel svoji žádost zdůvodňuje tím, že se nejednalo o úmyslné porušení

rozpočtové kázně. Jakmile byl upozorněn na výše uvedné porušení

rozpočtové kázně, obratem svoji chybu napravil. Dotace byla řádně

vyčerpána na projekt Koruna Světa Expedice 2019 Afrika v souladu s

uzavřenou Veřejnoprávní smlouvou.

Materiál obsahuje:
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Příloha - PV RJ 2020 Denale.doc (Neveřejná)
Příloha - prilohal woocetenale RJ.xls (Neveřejná)
Příloha - zadost Ddf (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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Zpracovatel

Došlo: 2. 08. 2020 Nové Město na Moravě 24.8.2020
PořaoVéČ.

Č.jednaci
počet IstůIpřl10h

Radě města Nové Město na Moravě

Věc: Žádost o prominutí odvodu a případného penale za poušení rozpočtové

kázně.

Žádám tímto o prominutí odvodu a případného penále za nevyúčtování

projektu Kouna Světa lExpedíce 2019 Afrika. Týká se programu : Výzva pro

mimořádné počíny 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 samozřejmě napravím.

Výstupem v Africe jsem se stal po legendárním Reínholdu Messnerovi teprve

duhým člověkem na světě, který po získání tzv. Koruny Himálaje f r. 2014)

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

výškových nosičů.

Děkuji za kladné vyjádření, vyřízení žádosti a věřím tornu, že budu i nadále

reprezentovat Nové Město na Moravě, Vysočinu ale í českou republiku

k radostí a hrdosti nás všech.
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