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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

18. Zastupitelstva města
konaného dne 20.9.2021

Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků a penále za porušení rozpočtové kázně -
Portimo,o.p.s.

 
V rámci vyhlášeného dotačního programu města Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci na rok
2020 a na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ID: NMNMSML20200047 ze dne
24.4.2020 byla příjemci dotace společnosti Portimo.o.p.s.se sídlem Drobného 301, 59231 Nové Město na
Moravě, IČ: 456 59 028 poskytnuta neinvestiční dotace na rok 2020 ve výši 70 000,- Kč na projekt Podpora
sociální služby EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

 Příjemce dotace předložil ve stanoveném termínu (31.1.2021) vyúčtování této dotace, ve kterém mimo
jiné uvádí, že dotace byla použitá pro 104 uživatelů sociální služby EZOP s tím, že pouze 90 uživatelů služby je
občany Nového Města a 14 uživatelů služby není občany Nového Město. Účetní doklady však takto rozúčtovány
nebyly, došlo tak k neoprávněnému použití dotace a porušení rozpočtové kázně, neboť byly porušeny podmínky
vypsaného dotačního programu města v sociální oblasti na rok 2020, kdy veřejná podpora města je určena
pouze pro občany Nového Města na Moravě a místních částí. V návaznosti na provedení následné
veřejnosprávní kontroly výše uvedeného projektu a v souladu s §22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Veřejnoprávní smlouvou o
poskytnutí neinvestiční dotace ID: NMNMSML20200047 ze dne 24.4.2020 byla příjemci dotace zaslána výzva k
vrácení dotace ve výši 70 000,- Kč.
 
Portimo o.p.s. na základě výzvy dotaci městu v plné výši vrátilo, ale zároveň předložilo žádost o prominutí
odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále čj. MUNMNM/21878/2021 ze
dne 13.8.2021.
 
Odvod za porušení rozpočtové kázně je uložen ve výši 70 000,- Kč.
Současně s uložením odvodu naběhlo příjemci dotace i penále, jehož výše ke dni vrácení dotace, tj. 2.8.2021
činí částku 12 810,-Kč. Penále za období 01.02.- 02.08. 2021 ve výši 12 810,- Kč bylo vyměřeno v souladu se
zák. 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 Portimem, o.p.s. za porušení rozpočtové kázně. Výpočet penále je podrobně uveden v příloze materiálu.
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

 poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, na základě písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň. V
tomto případě o prominutí rozhoduje Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě, protože rozhodnutí o
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poskytnutí neinvestiční dotace výše uvedené organizaci schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne
16.12.2019 usnesením přijatým pod bodem č. 9/9/ZM/2019 programu.
 

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

I. Zastupitelstvo města schvaluje
- prominutí odvodu peněžních prostředků ve výši 56 000,-Kč za porušení rozpočtové kázně příjemci
neinvestiční dotace společnosti Portimo,o.p.s., se sídlem Drobného 301, 59231 Nové Město na Moravě,
IČ: 456 59 028.
- prominutí penále ve výši 100% vyměřeného penále, tj. 12 810,- Kč, za porušení rozpočtové kázně
příjemci neinvestiční dotace společnosti Portimo,o.p.s., se sídlem Drobného 301, 59231 Nové Město na
Moravě, IČ: 456 59 028.

Michal Šmarda
 starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: Materiál projednala Rada města Nové Město na Moravě na své
schůzi dne 6.9.2021 a doporučuje ho Zastupitelstvu města Nové
Město na Moravě ke schválení.
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%,

 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  80 % (v
obdobné výši byl stanoven odvod dalším subjektům již v minulosti)
celkové dotace, tj. 56 tis. Kč. Příjemce dotace by tedy vracel částku
14 tis. Kč.
Současně s uložením odvodu nabíhá penále, jehož výše ke dni 2.8.2021
činí částku 12 810,-Kč. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o úmyslné
porušení rozpočtové kázně, doporučujeme ZM toto penále spolku
prominout v plné výši.
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Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: V rámci vyhlášeného dotačního programu města Pomoc a podpora
osobám v nepříznivé sociální situaci na rok 2020 a na základě
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ID:
NMNMSML20200047 ze dne 24.4.2020 byla příjemci dotace společnosti
Portimo.o.p.s.se sídlem Drobného 301, 59231 Nové Město na Moravě,
IČ: 456 59 028 poskytnuta neinvestiční dotace na rok 2020 ve výši 70
000,- Kč na projekt Podpora sociální služby EZOP - nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež.
 
V Čl. IV smlouvy odst. 4 je stanoveno mimo jiné příjemci dotace vrátit na
bankovní účet poskytovatele dotace uvedený v preambuli této smlouvy
finanční prostředky použité v rozporu s účelem, za kterým byla dotace
poskytnutá, a to nejpozději do 31.01.2021. Tím, že byla dotace použitá i
pro klienty z jiných obcí, než z Nového Města na Moravě a jeho místních
částí, tzn. v rozporu s vyhlášenými dotačními podmínkami, a tím i
účelem, byla příjemci dotace zaslána výzva k vrácení dotace. Odvod za
porušení rozpočtové kázně odpovídá výši poskytnuté dotace 70 000,- Kč.
V čl. V odst. 2 smlouvy je uvedeno: "V případě porušení povinnosti
stanovené příjemci dotace v čl. IV odst. 1, odst. 2, odst. 4, odst.5,
odst.6, odst. 7 a odst. 10 této smlouvy odpovídá odvod za porušení
rozpočtové kázně výši poskytnuté dotace." Odvod za porušení rozpočtové
kázně odpovídá výši poskytnuté dotace 70 000,- Kč.
Současně s uložením odvodu naběhlo příjemci dotace i penále, které ke
dni vrácení dotace, tj. k 2.8.2021, činí částku 12 810,-Kč. Penále
bylo vyměřeno v souladu se zák. 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 Portimem, o.p.s. za porušení
rozpočtové kázně.
Na základě toho příjemce dotace, společnost Portimo, o.p.s., dotaci dne
2.8.2021 poskytnutou dotaci v plné výši vrátil, ale zároveň předložil
žádost o prominutí odvodu peněžních

 prostředků za porušení rozpočtové kázně včetně penále dle přílohy
materiálu.
 
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 poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, na základě
písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň. Rozhodnutí o
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poskytnutí neinvestiční dotace výše uvedené organizaci schválilo
zastupitelstvo města na svém zasedání dne
16.12.2019 usnesením přijatým pod bodem č.9/9/ZM/2019 programu.
 
 
 

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost Portimo o odpuštění vratky a penále (Veřejná) 
 Příloha - Výpočet penále - Portimo (Veřejná) 

 
Materiál projednán: RM dne 6.9.2021

 
Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha
https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha

