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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 3.7.2015

Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 7. 2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Petr Karola, vedoucí odboru vnitřní správy
Alena Klementová, Ing.

Název návrhu:

Žádost o částečné prominutí povinnosti uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně 
a prominutí souvisejícího penále v plné výši

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

1. schvaluje částečné prominutí povinnosti odvodu peněžních prostředků příjemci dotace ***, 
bytem ***, ve výši 1 872 000,- Kč,

2. schvaluje prominutí povinnosti zaplatit související penále příjemci dotace ***, bytem ***, v 
plné výši.

VARIANTA II

1. neschvaluje částečné prominutí povinnosti odvodu peněžních prostředků příjemci dotace 
***, bytem ***, ve výši 1 872 000,- Kč,

2. neschvaluje prominutí povinnosti zaplatit související penále příjemci dotace ***, bytem ***, 
v plné výši.

VARIANTA III

1. neschvaluje částečné prominutí povinnosti odvodu peněžních prostředků příjemci dotace 
***, bytem ***, ve výši 1 872 000,- Kč,



2. schvaluje prominutí povinnosti zaplatit související penále příjemci dotace ***, bytem ***, v 
plné výši.

VARIANTA IV

1. schvaluje částečné prominutí povinnosti odvodu peněžních prostředků příjemci dotace ***, 
bytem ***, ve výši 1 794 394,- Kč,

2. schvaluje prominutí povinnosti zaplatit související penále příjemci dotace ***, bytem ***, v 
plné výši.

VARIANTA V

1. schvaluje částečné prominutí povinnosti odvodu peněžních prostředků příjemci dotace ***, 
bytem ***, ve výši 1 200 000,- Kč,

2. schvaluje prominutí povinnosti zaplatit související penále příjemci dotace ***, bytem ***, v 
plné výši.

VARIANTA VI

1. schvaluje částečné prominutí povinnosti odvodu peněžních prostředků příjemci dotace ***, 
bytem ***, ve výši 1 200 000,- Kč,

2. neschvaluje prominutí povinnosti zaplatit související penále příjemci dotace ***, bytem ***, 
v plné výši.

Odpovídá: Mgr. P. Karola

Termín: 13.7.2015

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Radě města Přerova byl předložen materiál s výše uvedenými šesti variantami usnesení. Rada města 
Přerova po projednání uvedené žádosti  nepřijala usnesení.

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

Dne 21. 4. 2015 přijal VPRID usnesení: „V souladu se svým usnesením č. UVPRID/03/04/2015 ze 
dne 3. 2. 2015 VPRID doporučuje ZM v souvislosti s porušením smlouvy č. MMPr-SML/516/2012 o 
poskytnutí dotace prominutí části odvodu p. J. S. ve výši 1 794 394,- Kč, což odpovídá snížení celkové 
výše dotace o výši dotace 
na veřejné osvětlení, a prominutí celé předpokládané výše penále.“

Dne 3. 2. 2015 přijal VPRID usnesení: „VPRID vyslovuje názor, že ZM rozhodne o vyřešení případné 
sankce dle smlouvy MMPr-SML/516/2012 tak, aby byla oběma smluvními stranami uzavřena dohoda 
o sankci přiměřené závažnosti porušení povinností vyplývajících z této smlouvy (např. ve výši 
poskytnuté dotace na realizaci veřejného osvětlení). Sankční podmínky smlouvy považuje VPRID za 
příliš tvrdé a v rozporu s dobrými mravy s ohledem na míru porušení této smlouvy.“ 

V souladu s usnesením VPRID je varianta IV.



Odbor vnitřní správy, oddělení kontroly

Oddělení kontroly Odboru vnitřní správy v souladu s organizačním řádem Magistrátu města Přerova 
uložilo příjemci dotace odvod za porušení rozpočtové kázně a zpracovalo materiál do orgánu města k 
projednání žádosti příjemce o částečné prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a 
prominutí souvisejícího penále v plné výši.

Odbor koncepce a strategického rozvoje

Dotace byla využita k účelu, ke kterému byla poskytnuta.

Důvodová zpráva:

Na svém 12. zasedání konaném dne 18. 6. 2012 schválilo Zastupitelstvo města Přerova usnesením 
č. 527/12/5/2012 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši max. 1.950.000,-Kč na vybudování 
technické infrastruktury pro 12 novostaveb rodinných domů v Přerově VI – Újezdci, a to mezi 
statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a ***, bytem *** jako příjemcem. Dne 10. 10. 2012 
uzavřel příjemce dotace se statutárním městem Přerovem smlouvu č. MMPr-SML/516/2012 
o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury (dále jen smlouva). Na základě čl. III odst. 1 
smlouvy byly příjemci poskytnuty statutárním městem peněžní prostředky ve výši 1 200 000,- 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 – zpevněné plochy a veřejného osvětlení na 
pozemcích p.č. 312/1, 312/9, 312/12, 411, 1235, 1247, 1249, 1259 v k.ú. Újezdec u Přerova,
- inženýrských sítí – dešťová kanalizace, plynovod, splašková kanalizace a vodovod na pozemcích p.č. 
312/1, 312/9, 312/12, 411, 1235, 1247, 1248, 1249, 1259 v k.ú. Újezdec u Přerova.

Z Programu PVTI a 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 10. 10. 2014.

Dne 3. 10. 2014 zaslal příjemce dotace v termínu stanoveném smlouvou kolaudační souhlasy na 
stavby technické infrastruktury – plynovod, vodovod, splaškovou kanalizaci, zpevněné plochy a 
dešťovou kanalizaci. 

Dne 10. 10. 2014 obdržel Odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města Přerova žádost příjemce o 
uzavření dodatku ke smlouvě z důvodu změny termínu kolaudace stavebního objektu SO 07 – Veřejné 
osvětlení, a to prodloužení o 60 dnů. Důvodem změny termínu byla nevyřízená kolaudace již 
postaveného veřejného osvětlení (dále jen VO). Stavebník nejprve postavil a 19. 9. 2012 zkolaudoval 
plynovod, následně 29. 10. 2012 proběhla kolaudace vodovodu a kanalizace splaškové. Poté na jaře 
roku 2013 proběhla stavba veřejného osvětlení, následovala stavba dešťové kanalizace a v roce 2014 
komunikace. Dne 10. 9. 2014 Stavební úřad, jako silniční správní úřad a speciální stavební úřad 
zkolaudoval zpevněné plochy 
a kanalizaci dešťovou. Oproti tomu kolaudaci veřejného osvětlení provádí obecný stavební úřad, jako 
stavební úřad příslušný podle §13 odst. (1) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného vyplývá, že veřejné osvětlení bylo již 
více než 1 rok vybudováno, ale žádost o vydání kolaudačního souhlasu byla podána až v polovině 
měsíce října 2014. Na stavbu VO vydal stavební úřad dne 9. 12. 2014 kolaudační souhlas.
Stavebník vybudoval veškeré stavby technické infrastruktury, tím naplnil předmět dotace. Převodem 
staveb město bezúplatně nabyde stavbu komunikace, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a 



pozemky pod stavbou. Stavebník s finanční pomocí města zainvestoval lokalitu pro bydlení. Podmínka 
převodu staveb veřejně přístupných ploch a zařízení i stavbami dotčených pozemků do majetku města 
a podmínka převodu staveb sítí správcům sítí zůstává v platnosti.

Žádost příjemce o uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace projednával na svém 2. a 3. zasedání 
dne 26. 1. 2015 a 3. 2. 2015 Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID). V rámci 
diskuse bylo zkonstatováno, že příjemce dotace by měl být potrestán za nesplnění termínu kolaudace 
VO, které nebylo realizováno v termínu. Padlo několik různých názorů k adekvátnosti nastavených 
sankcí. Jelikož podíl rozpočtovaných nákladů VO na celkových nákladech staveb TI činí 4%, resp. 
podíl rozpočtovaných nákladů VO z nákladů na veřejně přístupné plochy a zařízení činí 11%, může 
být sankce vnímána za neadekvátně vysokou. 

Na 3. zasedání VPRID vyslovil názor, že „ZM rozhodne o vyřešení případné sankce dle smlouvy 
MMPr-SML/516/2012 tak, aby byla oběma smluvními stranami uzavřena dohoda o sankci přiměřené 
závažnosti porušení povinností vyplývajících z této smlouvy (např. ve výši poskytnuté dotace na 
realizaci veřejného osvětlení). Sankční podmínky smlouvy považuje VPRID za příliš tvrdé a v rozporu 
s dobrými mravy s ohledem na míru porušení této smlouvy." 

Na 4. zasedání dne 11. 2. 2015 předseda seznámil VPRID s postupem navrženým právním oddělením, 
s tím, že podle tohoto doporučení bude vypracován materiál do orgánů města. Proti tomuto postupu 
neměl výbor námitek. Oddělení právní konstatovalo, že pokud příjemce nesplní podmínky stanovené 
stavebně právními předpisy pro užívání dokončené stavby u staveb technické infrastruktury ve 
stanovené lhůtě ode dne uzavření této smlouvy, je povinen celou výši poskytnutých finančních 
prostředků poskytovateli vrátit. Poskytovatel je následně povinen v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout o 
uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Dále oddělení právní uvedlo, že po vyčíslení odvodu za 
porušení rozpočtové kázně si příjemce může požádat o prominutí (části) odvodu a penále.
Zastupitelstvo města Přerova na svém 4. jednání dne 9. 3. 2015 usnesením č. 82/4/5/2015 
neschválilo uzavření dodatku smlouvy spočívající v prodloužení termínu kolaudace VO.
Dne 21. 4. 2015 přijal VPRID usnesení: „V souladu se svým usnesením č. UVPRID/03/04/2015 ze 
dne 3. 2. 2015 VPRID doporučuje ZM v souvislosti s porušením smlouvy č. MMPr-SML/516/2012 o 
poskytnutí dotace prominutí části odvodu p. Jakubovi Smékalovi ve výši 1 794 394,- Kč, což odpovídá 
snížení celkové výše dotace o výši dotace na veřejné osvětlení, a prominutí celé předpokládané výše 
penále.“ 

Z článku IV bodu 2 písm. c) smlouvy vyplývá, že pokud příjemce nesplní podmínky stanovené 
stavebně právními předpisy pro užívání dokončené stavby u staveb technické infrastruktury (tj. 
kolaudace všech staveb podpořených účelovou dotací) do dvou let ode dne uzavření této smlouvy, pak 
porušil rozpočtovou kázeň. V souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložil Magistrát města Přerova příjemci 
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši maximálně poskytnutých prostředků (1 950 000,-
Kč) s tím, že příjemce je povinen odvést do rozpočtu města částku ve výši 1 200 000,- Kč. 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. Penále se počítá z částky, kterou je příjemce povinen odvést.

Dne 16. 4. 2015 podal příjemce žádost, která je přílohou tohoto materiálu:
1. o částečné prominutí povinnosti zaplatit odvod peněžních prostředků ve výši 96% 
z celkového objemu poskytnuté dotace a navrhl odvést peněžní prostředky ve výši 4% celkového 
objemu poskytnuté dotace, což je 78 000,- Kč,
2. o prominutí souvisejícího penále v plné výši.

Ad 1) Výše poskytnuté dotace dle smlouvy měla činit maximálně 1 950 000,- Kč, příjemce 
obdržel 
1 200 000,- Kč. V případě částečného prominutí povinnosti uloženého odvodu ve výši 96% se 



jedná 
o prominutí částky 1 872 000,- Kč. Příjemce by tak odvedl na účet města 78 000,- Kč.

Ad 2) Penále se počítá z částky 1 200 000,- Kč ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení 
rozpočtové kázně, tj. od 11. 10. 2014. Do dne konání schůze Rady města Přerova 25. 6. 2015 činí 
penále 309 600,- Kč.
Rada města Přerova přijala na své 16. schůzi konané dne 23. 4. 2015 usnesení č. 432/16/10/2015, 
kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit žádost příjemce.

Zastupitelstvo města Přerova na svém 6. zasedání konaném dne 11. 5. 2015 ve věci žádosti příjemce 
nepřijalo usnesení (usnesení č. 146/6/8/2015).

Dne 15. 5. 2015 byla podána žádost o opětovné projednání prominutí povinnosti odvodu 
peněžních prostředků a prominutí povinnosti zaplatit související penále, která je přílohou tohoto 
materiálu.

Rada města Přerova na své 21. schůzi konané dne 25. 6. 2015 nepřijala usnesení (usnesení 
č. 573/21/10/2015).

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

SHRNUTÍ
VARIANTA I
V případě schválení této varianty příjemce zaplatí odvod 78 000,- Kč, penále platit nebude. V souladu 
se smlouvou mu bude doplacena druhá část dotace odpovídající 50% skutečně vynaložených a 
prokázaných nákladů na vybudování staveb technické infrastruktury dle předmětu smlouvy, 
maximálně do výše 750 000,- Kč.

VARIANTA II
V případě schválení této varianty příjemce zaplatí odvod 1 200 000,- Kč a související penále v plné 
výši. Druhá část dotace vyplacena nebude.

VARIANTA III
V případě schválení této varianty příjemce zaplatí odvod 1 200 000,- Kč, penále platit nebude. Druhá 
část dotace nebude vyplacena.

VARIANTA IV
V případě schválení této varianty (navržené VPRID) příjemce zaplatí odvod 155 606,- Kč, penále 
platit nebude. V souladu se smlouvou mu bude doplacena druhá část dotace odpovídající 50% 
skutečně vynaložených a prokázaných nákladů na vybudování staveb technické infrastruktury dle 
předmětu smlouvy, maximálně do výše 750 000,- Kč.

VARIANTA V
V případě schválení této varianty příjemce nebude platit žádný odvod, ani penále. Druhá část dotace 
vyplacena nebude.

VARIANTA VI
V případě schválení této varianty příjemce nebude platit žádný odvod. Související penále zaplatí v 
plné výši. Druhá část dotace vyplacena nebude.

Příloha materiálu:
- žádost příjemce o částečné prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí 
souvisejícího penále v plné výši,



- žádost o opětovné projednání prominutí povinnosti odvodu peněžních prostředků a prominutí 
povinnosti zaplatit související penále


