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Název materiálu:

Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje prominutí povinnosti zaplatit penále za porušení rozpočtové kázně příjemcům dotace 
***, bytem *** a ***, bytem ***, v plné výši, tj. 91 800,- Kč.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Radě města Přerova byl předložen materiál s šesti variantami usnesení:
I - schválit prominutí povinnosti zaplatit penále v plné výši, tj. 91 800,- Kč
II - neschválit prominutí povinnosti zaplatit penále v plné výši, tj. 91 800,- Kč
III - schválit částečné prominutí povinnosti zaplatit penále ve výši 89 285,- Kč
IV - neschválit částečné prominutí povinnosti zaplatit penále ve výši 89 285,- Kč
V - schválit částečné prominutí povinnosti zaplatit penále ve výši 69 387,- Kč
VI - neschválit částečné prominutí povinnosti zaplatit penále ve výši 69 387,- Kč.

Rada města svým usnesením č. 496/18/10/2015 ze dne 21. 5. 2015 podala Zastupitelstvu města 
Přerova návrh schválit variantu II uvedenou v návrhu na usnesení.

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

Dne 26. 1. 2015 projednával Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID) žádost 
příjemců o uzavření dodatku ke smlouvě, spočívající v prodloužení podmínky pro započetí užívání 
dokončených staveb technické infrastruktury dle stavebně právních předpisů z původního termínu 
12. 11. 2014 na 31. 12. 2016. VPRID přijal usnesení: "VPRID doporučuje ZM schválit variantu 3., 
tedy neuzavřít dodatek smlouvy o poskytnutí dotace a zároveň smluvní penále nahradit smluvní 
pokutou ve výši běžného úroku z 600 tis. Kč po dobu od poskytnutí dotace do doby jejího vrácení. 
Přesnou částku této sankce pro účely návrhu ZM vyčíslí Odbor ekonomiky." 



Odbor koncepce a strategického rozvoje

Na základě jednání žadatelů s Odborem koncepce a strategického rozvoje Magistrátu města Přerova 
(ROZ) obdržel ROZ dne 13. 10. 2014 žádost o uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace na 
výstavbu technické infrastruktury, ve které žadatelé vyjádřili pokračující zájem na realizaci záměru 
provedení změny stávající veřejné infrastruktury a vybudování nové veřejné infrastruktury v uvedené 
lokalitě. Do té chvíle byla na pozemcích dle sdělení žadatelů dokončena el. energie (vybudování el. 
energie nebylo součástí dotace) a zahájeny výkopové práce. V této fázi byly práce zastaveny z důvodu 
odstoupení spoluinvestora. Z výše uvedených důvodů požádali o uzavření dodatku Smlouvy o 
poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury spočívající v prodloužení podmínky 
zkolaudování staveb technické infrastruktury. 

V říjnu 2014 byli žadatelé informováni o možnosti vrácení doposud vyplacené dotace na účet města 
do termínu 12. 11. 2014, tj. do 2 let od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, přičemž by se dle 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
nejednalo o porušení rozpočtové kázně, penále by nebylo vyčísleno a následně by si mohli znovu 
požádat o novou dotaci z Programu podpory výstavby technické infrastruktury.  Také byli upozorněni, 
že v případě neschválení dodatku smlouvy o poskytnutí dotace, bude vyčíslen odvod na vrácení dotace 
a vyčísleno penále ve výši 1 promile denně z vyplacené částky od 13. 11. 2014 do dne připsání 
peněžních prostředků na účet města.  Žadatelé zvolili variantu ponechat si dotaci a žádat o uzavření 
dodatku smlouvy.

Žádost příjemců dotace o uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace předložil odbor ROZ na 2. 
zasedání VPRID dne 26. 1. 2015. Odbor ROZ připravil materiál do orgánů města s návrhy na 
usnesení. Názor odboru ROZ na uzavření dodatku smlouvy byl totožný s orgány města, tzn. neuzavřít 
dodatek smlouvy. Zastupitelstvo města neschválilo uzavření dodatku smlouvy.

V souladu s usnesením VPRID ze dne 26. 1. 2015 (usnesení VPRID je součástí důvodové zprávy) se 
odbor ROZ přiklání k prominutí části penále ve výši 69.387 Kč (pozn. var. V předlohy pro jednání 
Rady města), což je rozdíl mezi vyměřeným penále a částkou, která odpovídá připsaným úrokům z 
částky 600 000,- Kč od doby vyplacení dotace 
(27. 11. 2012) do doby vrácení na účet města (14. 4. 2015), tzn.  91 800 - 22 413 = 
69 387,- Kč.

Úroková sazba na účtech určených ke zhodnocování dočasně volných finančních prostředků se v 
rozhodném období pohybovala v rozmezí od 1,00% - 2,00%. Dle výpočtu odboru ekonomiky by 
částka 600 000,- Kč přinesla městu až 22 413,30 Kč na úrocích. 

Odbor vnitřní správy, oddělení kontroly

Oddělení kontroly Odboru vnitřní správy v souladu s organizačním řádem Magistrátu města Přerova 
uložilo příjemcům dotace odvod peněžních prostředků a penále za porušení rozpočtové kázně a 
zpracovalo materiál do orgánu města k projednání žádosti příjemců 
o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně.

Důvodová zpráva:



Na svém 12. zasedání konaném dne 18. 6. 2012 schválilo Zastupitelstvo města Přerova usnesením 
č. 527/12/5/2012 bod 1 písm. d) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši max. 975 000,- Kč 
na vybudování technické infrastruktury pro 6 novostaveb rodinných domů v Přerově VII – Čekyni, a 
to mezi statutárním městem Přerovem jako poskytovatelem a ***, bytem ***a ***, bytem ***jako 
příjemci. Dne 12. 11. 2012 uzavřeli příjemci dotace se statutárním městem Přerovem smlouvu č. 
MMPr-SML/844/2012 o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury (dále jen smlouva). 
Na základě čl. III odst. 1 smlouvy byly příjemcům poskytnuty statutárním městem peněžní prostředky 
ve výši 600 000,- Kč odpovídající maximální částce 1. platby (zálohy) ve výši max. 100 000,- Kč na 
jeden rodinný dům.

Poskytnutá dotace byla určena na vybudování:
- veřejně přístupných ploch a veřejných zařízení – komunikace a zpevněné plochy a veřejného 
osvětlení 
na pozemcích p.č. 1216, 1217/2, 1219 v k.ú. Čekyně a na pozemcích 1323/2, 1334 v k.ú. Žeravice,
- inženýrských sítí – dešťové kanalizace, plynovodu, splaškové kanalizace a vodovodu na pozemcích 
p.č. 1216, 1217/1, 1217/2, 1219, 1233, 977 v k.ú. Čekyně a na pozemcích 1323/2, 1334 v k.ú. 
Žeravice.

Z článku II bodu 3) smlouvy vyplývá podmínka kolaudace staveb, na jejichž vybudování je dotace 
určena, do 2 let od jejího uzavření, v tomto případě tzn. do 12. 11. 2014.

Dne 13. 10. 2014 obdržel Odbor koncepce a strategického rozvoje Magistrátu města Přerova žádost 
příjemců o uzavření dodatku ke smlouvě, spočívající v prodloužení podmínky pro započetí užívání 
dokončených staveb technické infrastruktury dle stavebně právních předpisů z původního termínu 
12. 11. 2014 na 31. 12. 2016. 

Žádost příjemců o uzavření dodatku smlouvy projednával na svém 2. zasedání dne 26. 1. 2015 Výbor 
pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID), který přijal usnesení, cituji: "VPRID 
doporučuje ZM schválit variantu 3., tedy neuzavřít dodatek smlouvy o poskytnutí dotace a zároveň 
smluvní penále nahradit smluvní pokutou ve výši běžného úroku z 600 tis. Kč po dobu od poskytnutí 
dotace do doby jejího vrácení. Přesnou částku této sankce pro účely návrhu ZM vyčíslí Odbor 
ekonomiky." 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 4. zasedání dne 9. 3. 2015 usnesením č. 81/4/5/2015 
neschválilo uzavření dodatku smlouvy spočívající v prodloužení podmínky pro započetí užívání 
dokončených staveb technické infrastruktury dle stavebně právních předpisů z původního 
termínu 12. 11. 2014 
na 31. 12. 2016. 
Z článku IV bodu 2 písm. c) smlouvy vyplývá, že pokud příjemci nesplní podmínky stanovené 
stavebně právními předpisy pro užívání dokončené stavby u staveb technické infrastruktury do dvou 
let ode dne uzavření této smlouvy, pak porušili rozpočtovou kázeň. V souladu s § 22 odst. 2 písm. a) 
zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon), uložil Magistrát města Přerova příjemcům odvod za porušení rozpočtové 
kázně ve výši maximálně poskytnutých prostředků (975 000,- Kč) s tím, že příjemci jsou povinni 
odvést 
do rozpočtu města částku ve výši 600 000,- Kč. Tuto částku příjemci uhradili na účet města dne 
14. 4. 2015.
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 (§ 22 odst. 6 zákona). Magistrát města Přerova uložil příjemcům penále za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 91 800,- Kč (1 promile denně z částky 600 000,- Kč od 13. 11. 2014 do 
14. 4. 2015).  
Dne 13. 5. 2015 podali příjemci žádost, která je přílohou tohoto materiálu, v níž žádají o 
prominutí penále a navrhují dvě varianty:



1. prominutí penále v plné výši, tj. 91 800,- Kč,
2. prominutí části penále ve výši 89 285,- Kč, což je rozdíl mezi vyměřeným penále a částkou, 
která odpovídá úrokům z částky vyplacené dotace za období od 13. 11. 2014 do 14. 4. 2015
za předpokladu, že by město mělo tyto prostředky uloženy na termínovaném vkladu s 1,00% 
roční úrokovou sazbou. Příjemci tedy navrhují uhradit penále ve výši 2 515,- Kč (600 000,- x 
0,01 = 
6 000,-/365 = 16,438 x 153 dnů = 2 515,- Kč).

V souladu s výše uvedeným usnesením VPRID bylo vyčísleno prominutí části penále ve výši 69 
387,- Kč, což je rozdíl mezi vyměřeným penále a částkou, která by odpovídala připsaným 
úrokům z částky 600 000,- Kč od doby vyplacení dotace (27. 11. 2012) do doby vrácení na účet 
města (14. 4. 2015), tzn. 91 800 - 22 413 = 69 387,- Kč. Příjemci by tedy uhradili penále ve výši 22 
413,- Kč.
Úroková sazba na účtech určených ke zhodnocování dočasně volných finančních prostředků se 
v rozhodném období pohybovala v rozmezí od 1,00% - 2,00%. Dle výpočtu odboru ekonomiky by 
částka 600 000,- Kč přinesla městu až 22 413,30 Kč na úrocích. 

Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti penále může z důvodů hodných zvláštního zřetele 
povolit orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, tj. Zastupitelstvo města Přerova.

Příloha materiálu:
- žádost příjemců o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně


