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DOTAČNÍ FOND RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA
Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Dotačního fondu Rady statutárního
města Chomutova v roce 2012
pro:
zpracoval:
předkládá:

jednání ZSMCH dne 18.3.2013
Ing. Jan Mareš, vedoucí odboru ekonomiky
RSMCH

Oprávnění k předložení zprávy:
Dotační Fond rady statutárního města Chomutova (dále jen „Fond rady“ nebo „FR“) byl zřízen
usnesením Zastupitelstva statutárního města Chomutova č. 089/12 ze dne 26.06.2012 jako
samostatný účelový trvalý fond města). FR představuje nástroj pro zajištění a sdružení finančních
prostředků za účelem poskytování finanční podpory projektů a činností v oblasti rozvoje
nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru na území města Chomutova
respektive akcí, na jejichž pořádání má statutární město Chomutov zájem, mimo rámce Zásad pro
poskytování dotací z rozpočtu města (dále jen „Zásady“). Nevztahuje se na žadatele, u nichž město
plní funkce zřizovatele nebo zakladatele.
Dle článku V. odst. 2) platného Statutu účelového Fondu rady předkládá Rada statutárního města
Chomutova Zastupitelstvu statutárního města Chomutova za každý rok Závěrečnou zprávu o čerpání
prostředků z Fondu rady, přehled žádostí a hodnocení využití Fondu.
Zpráva obsahuje přehled o čerpání prostředků a správě FR v daném roce s komentářem.
Stanovisko Rady fondu:
Rada Fondu (dle statutu RSMCH) na svém zasedání dne 25.2.2013 schválila předkládanou Závěrečnou
zprávu o čerpání prostředků z Fondu rady statutárního města Chomutova za rok 2012 a doporučila ji
zastupitelstvu města ke schválení. Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu rady za rok 2012 je
obsahem přílohy č. 1.
Stanovisko Finančního výboru Zastupitelstva SMCH:
Finanční výbor Zastupitelstva statutárního města Chomutova na svém zasedání dne 5.3.2013 vzal na
vědomí Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Dotačního fondu Rady statutárního města
Chomutova v roce 2012 a doporučil zastupitelstvu města schválit Závěrečnou zprávu o čerpání
podpory za rok 2012.
Výsledek hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Chomutova
schvaluje
Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Dotačního fondu rady statutárního města Chomutova za rok
2012.
odpovědnost: Ing. Jan Mareš, odbor ekonomiky
termín: 30. 6. 2013
1

Z-OE-09-2013, př. 1
počet stran: 4
počet příloh: 0

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ PODPORY Z DOTAČNÍHO FONDU RADY
STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA
V ROCE 2012
Pro jednání zastupitelstva města dne 18.3.2013
ČLENĚNÍ ZPRÁVY:
1. Přehled o čerpání prostředků a správě Fondu rady v roce 2012
1.1 Alokace Fondu rady v roce 2012
1.2 Poskytnuté finanční podpory v roce 2012
1.3 Hospodaření FR v roce 2012
2. Monitoring Fondu rady
2.1 Rada Fondu
2.2 Vyhodnocené podpor poskytnutých v roce 2012
2.3 Monitoring podpor a veřejnosprávní kontrola
3. Propagace Fondu rady
4. Shrnutí
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ PODPORY Z DOTAČNÍHO FONDU RADY
STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA
V ROCE 2012
1. PŘEHLED O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ A SPRÁVĚ FONDU RADY V ROCE 2012
DOTAČNÍ FOND RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA (dále i FR, příp. Fond rady) byl zřízen
usnesením Zastupitelstva statutárního města Chomutova č. 089/12 ze dne 25. 06. 2012
(Zastupitelstvo města zřizuje na základě ust. § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), a v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, samostatný účelový trvalý peněžní fond města).
Tento účelový fond byl založen jako nástroj pro zajištění a sdružení finančních prostředků za účelem
poskytování finanční podpory projektů a činností v oblasti rozvoje nekomerčního, neziskového a
obecně prospěšného charakteru na území města Chomutova respektive akcí, na jejichž pořádání má
statutární město Chomutov zájem, mimo rámce Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města (dále
jen „Zásady“). Nevztahuje se na žadatele, u nichž město plní funkce zřizovatele nebo zakladatele.

1.1 Alokace Fondu rady v roce 2012
Fond byl zřízen k 25. 06. 2012 s účinností od 01. 07. 2012. Jako počáteční vklad byly, na základě
rozpočtového opatření č. 49/2012 ze dne 25. 06. 2012, vloženy prostředky ve výši 266.000 Kč, jako
nevyčerpané prostředky určené na podporu občanských aktivit rozpočtově určených k přerozdělení
radě města. Tento vklad byl roven alokaci FR pro rok 2012.

1.2 Poskytnuté finanční podpory v roce 2012
Všechny prostředky poskytnuté z FR byly uvolněny na základě chválených usnesení RSMCH, v souladu
se schváleným Statutem FR. S příjemci byla uzavřena smlouvy o poskytnutí dotace, se stanovením
podmínek čerpání prostředků z FR.
Skutečně vyplacené podpory celkem k 31. 12. 2012:
Příjemce

Poskytnutá
podpora

135 000 Kč
Účel

SC Production s.r.o.,
Horoměřice

na úhradu nákladů spojených s veřejnou projekcí sportovních
10 000 Kč přenosů a upoutávek a pozvánek na kulturní a sportovní akce na
velkoplošné LED obrazovce u Městského divadla v Chomutově

Konzultační a dopravní
společnost, Plzeň

10 000 Kč na akci Mikulášský vlak z Chomutova do Kadaňského Rohozce

FbC 98 Chomutov
Piráti Chomutov o.s.
Simona Baumrtová

na úhradu nákladů spojených s pořádáním extraligového utkání ve
florbale
na zajištění přípravy a průběhu Mistrovství ČR v ledním hokeji
50 000 Kč
hráčů ročníku 1999 – prosinec 2012 - únor 2013
50 000 Kč na další sportovní přípravu v plavecké sezóně 2012 - 2013
135 000 Kč
15 000 Kč
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1.3 Hospodaření FR v roce 2012
Náklady na pracovní sílu - administrace úkonů je vykonávána v rámci pravidelné pracovní doby a
pracovní náplně zaměstnanců MMCH a je součástí mzdových nákladů magistrátu (správce smlouvy,
právník, příkazce operace, účetní, zaměstnanec kontroly a interního auditu). Vzhledem k poskytnutí
pouhých 5-ti podpor, je však časová náročnost v rámci pracovních úvazků zanedbatelná, tudíž není
vyčíslována. Tyto náklady jsou nadto vynakládány mimo rozpočet Fondu.
Mimomzdové hospodaření popisuje přiložená tabulka:
FR 2012
Počáteční stav FR (k 1.7.2012 - zřízení fondu)
Převod z rozpočtu na r. 2012 (k 2.7.2012)
FR pro rok 2012 CELKEM

0,00 Kč
266 000,00 Kč
266 000,00 Kč

Čerpání celkem z FR
Úroky z FR
Poplatky bance z FR
Zůstatek k 31. 12. 2012

-135 000,00 Kč
463,12 Kč
-40,00 Kč
131 423,12 Kč

2. MONITORING FONDU RADY
2.1 Rada Fondu
Rada fondu, tj. RSMCH, zasedala v roce 2012 celkem čtyřikrát. Na svém prvním zasedání se zabývala
finanční alokací FR a dokumentací FR, tj. statutem, podmínkami vyúčtování dotací, vzorem smlouvy o
poskytnutí dotace apod.
Na dalších jednáních již rozhodovala o jednotlivých žádostech o podporu, které RSMCH obdržela od
jednotlivých žadatelů.
Jednání RSMCH: 5.11.2012, 26.11.2012 a 17.12.2012.
Celkem bylo v roce 2012 projednáno 5 žádostí o mimořádnou podporu, jejichž příjemci nemohli
žádat o podporu v rámci Zásad o poskytování dotací z rozpočtu města.
2.2 Vyhodnocení podpor poskytnutých v roce 2012
V roce 2012 bylo zrealizováno 5 podpor, z nichž 4 byly uděleny v oblasti sportu a jedna v oblasti
kultury a rekreace. Celkově byla přidělena podpora ve výši 135.000 Kč.
2.3 Monitoring podpor a veřejnosprávní kontrola
V roce 2012 nebyla provedena žádná veřejnosprávní kontrola. Vyúčtování prostředků poskytnutých
z FR v roce 2012 bude probíhat až na začátku roku 2013, či v termínech stanovených ve smlouvě o
poskytnutí dotace Jednotlivá vyúčtování budou překontrolována se zaměřením na dodržení
podmínek Statutu FR a uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace.
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4. PROPAGACE FONDU RADY
Informace o podporách poskytnutých z FR jsou k dispozici na webových stránkách města.
Publicita podpory poskytnuté z FR je ošetřena i smlouvou o poskytnutí dotace, kde se příjemce
dotace zavazuje, že při realizaci projektu uvede fakt, že projekt byl podpořen z FR SMCH.

5. SHRNUTÍ
V roce 2012 FR hospodařil s „rozpočtem“ 266 tis. Kč. Celkem bylo podpořeno 5 projektů v oblasti
sportu a volnočasových aktivit, v úhrnné výši 135.000 Kč. Nerozdělený rozpočtový zůstatek fondu
k 31.12.2012 činil 130.000 Kč. Celkový zůstatek po odepsání bankovních poplatků a připsání úroků
činil 131.423,12 Kč, které jsou jedním ze zdrojů fondu pro rok 2013.

4.2.2013

Ing. Jan Mareš
vedoucí odboru ekonomiky
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