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Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Dotačního fondu Rady statutárního
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Ing. Jan Mareš, vedoucí odboru ekonomiky
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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 03.03.2014 schválila předkládanou
Závěrečnou zprávu o čerpání prostředků z Fondu rady statutárního města Chomutova za rok 2013 a
doporučila ji zastupitelstvu města ke schválení. Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu rady za
rok 2013 je obsahem přílohy č. 1.
Stanovisko Finančního výboru Zastupitelstva SMCH:
Finanční výbor Zastupitelstva statutárního města Chomutova na svém zasedání dne 11.3.2013 vzal na
vědomí Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Dotačního fondu Rady statutárního města
Chomutova v roce 2013 a doporučil zastupitelstvu města schválit Závěrečnou zprávu o čerpání
podpory za rok 2013.
Výsledek hlasování:
pro:
proti:
zdržel se:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Chomutova
schvaluje
Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Dotačního fondu rady statutárního města Chomutova za rok
2013 dle materiálu R-OE-13-14, př. 1
odpovědnost: Ing. Jan Mareš, odbor ekonomiky
termín: 30. 6. 2014
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ PODPORY Z DOTAČNÍHO FONDU RADY
STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA
V ROCE 2013
Pro jednání zastupitelstva města dne 17.3.2014
ČLENĚNÍ ZPRÁVY:
1. Přehled o čerpání prostředků a správě Fondu rady v roce 2013
1.1 Alokace Fondu rady v roce 2013
1.2 Poskytnuté finanční podpory v roce 2013
1.3 Hospodaření FR v roce 2013
2. Monitoring Fondu rady
2.1 Rada Fondu
2.2 Vyhodnocené podpor poskytnutých v roce 2013
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 2013
1. PŘEHLED O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ A SPRÁVĚ FONDU RADY V ROCE 2013
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 2013
Rozpočet FR pro rok 2013 byl schválen společně s rozpočtem města pro rok 2013 usn. ZM č. 161/12,
kterým bylo di FR vyčleněno 250.000 Kč.
Usnesením RM č. 145/13 byly do FR převedeny nevyčerpané prostředky z dotací na podporu
občanských aktivit ve výši 448.000,- Kč (RO č. 25/2013 z 22.4.2013), čímž se objem rozpočtu navýšil
na 698.000 Kč.
Usnesením RM č. 197/13 byly do FR převedeny nevyčerpané prostředky z dotací na podporu
občanských aktivit ve výši 38.000,- Kč (RO č. 35/2013 z 27.5.2013), čímž se objem rozpočtu fondu pro
rok 2013 navýšil na 736.000 Kč.

1.2 Poskytnuté finanční podpory v roce 2013
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. 2013:

Příjemce

618. 000 Kč

Poskytnutá podpora
v roce 2013

MS VZS ČČK Kadaň
HORSKÝ KLUB LESNÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH, o.s.

Účel

30 000,00 na činnost pro rok 2013
30 000,00 na podporu údržby Krušnohorské bílé stopy
na podporu realizace koncertů cyklu
"Chomutovské hudební večery" v I. pololetí
25 000,00 2013
50 000,00 na provoz K-centra v Chomutově pro rok 2013
na Mistrovství ČR v ledním hokeji kategorie
8. tříd a mladšího dorostu konaného ve dnech
50 000,00 27.-31.3.2013

Ing. Petr Macek - MACEK MUSIC MANAGEMENT
MOST
Občanské sdružení Světlo Kadaň

Piráti Chomutov a.s.
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na Propagační jízdu historické hasičské
5 000,00 techniky
na opravu pískovcového schodiště na kůr
děkanského kostelA Nanebevzetí Panny Marie
25 000,00 v Chomutově

Sdružení hasičů ČMS, KSH - kraj Ústecký

Římskokatolická farnost - děkanství Chomutov
Dům dětí a mládeže, Chomutov, Jiráskova 4140,
p.o.
TJ Slavie Chomutov
Dům dětí a mládeže, Chomutov, Jiráskova 4140,
p.o.

4 000,00 na Mistrovství světa v šermu šavlí kadetů
40 000,00 na Mistrovství ČR žáků kategorie 11 let
50 000,00 na akci "Tady žijeme"
na likvidaci povodňových škod na nákup
25 000,00 vybavení
na likvidaci povodňových škod v Domově s
pečovatelskou službou na opravu podlah a
25 000,00 místností
30 000,00 na zajištění činnosti klubu
4 000,00 na zajištění provozu Linky bezpečí
40 000,00 na činnost pro rok 2013

Mateřská škola LUBENEC, okres Louny, p.o.

Obec Mlékojedy
Klub národní házené Chomutov
Sdružení Linka bezpečí
Na louce, Chomutov
Centrum pomoci pro zdravotně postižené a
seniory, o.p.s.
Svaz diabetiků České republiky
Sport Garant s.r.o.

15 000,00 na úhradu nutných provozních nákladů
15 000,00 na činnost územní organizace
10 000,00 na projekt SNOW FILM FEST
na úhradu nákladů spojených s postupem do
juniorské florbalové extraligy (doprava,
50 000,00 ubytování hráčů)
na uhrazení nájemného v Městském divadle
Chomutov, na propagaci a reklamu, k realizaci
koncertů Festivalového orchetru Petra Macka
od října 2013 do prosince 2013 v Městském
25 000,00 divadle
10 000,00 na akci Mikulášský vlak 2013
10 000,00 na pronájem herny a cestovné
na společná soustředění se Simonou
50 000,00 Baumrtovou

FbC 98 Chomutov, o.s.

Ing. Petr Macek
Konzultační dopravní společnost, Plzeň
I. Karambol klub Chomutov
TJ Slavie Chomutov
CELKEM

618 000,00

Vratka dotace poskytnuté v roce 2012:
Subjekt

Vrácená podpora v
roce 2013

Důvod

Vrácena dotace za neuspořádané Mistrovství
ČR v ledním hokeji kategorie 8. tříd a mladšího
50 000,00 dorostu

Piráti Chomutov o.s.
Piráti Chomutov o.s.
smluvní úrok ve výši repo sazby ČNB
Počet dnů čerpání: 32
Repo sazba ČNB: 0,05% p.a.
CELKEM

3,00 Smluvní úrok z vrácené dotace
50 003,00

1.3 Hospodaření FR v roce 2013
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). Tyto náklady jsou
vynakládány mimo rozpočet Fondu.
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Hospodaření FR:
FR 2013
Počáteční stav FR (k 1.1.2013 – převod zůstatku z roku 2012)
Převod z rozpočtu na r. 2013
Převod z KOA – RO č. 25/2013
Převod z KOA – RO č. 35/2013
FR pro rok 2012 CELKEM

Čerpání celkem z FR
Vratka nevyčerpané dotace
Smluvní úrok z vrácené dotace
Úroky z bankovního účtu FR
Poplatky bance z FR
Zůstatek k 31. 12. 2013

131 423,12 Kč
250 000,00 Kč
448 000,00 Kč
38 000,00 Kč
266 000,00 Kč
867 423,12 Kč
-618.000,00 Kč
50 000,00 Kč
3,00 Kč
616,83 Kč
-169,20 Kč
299 873,75 Kč

2. MONITORING FONDU RADY
2.1 Rada Fondu
Rada fondu, tj. RSMCH, se v roce 2013 pravidelně scházela a v rámci jednání rady města posuzovala
žádosti o poskytnutí podpory, které obdrželo město od jednotlivých žadatelů.
Všechny žádosti byly po projednání v Komisi pro občanské aktivity projednány radou fondu, která se
ve 23 případech rozhodla finanční podporu poskytnout.
2.2 Vyhodnocení podpor poskytnutých v roce 2013
V roce 2013 bylo zrealizováno 23 podpor, z nichž 8 bylo uděleno v oblasti sportu, 6 v oblasti kultury, 7
na podporu činnosti sdružení a spolků a 2 na likvidaci povodňových škod.
Celkově byla v roce 2013 přidělena podpora ve výši 618.000 Kč.
V roce 2013 byla příjemcem vrácena jedna podpora přidělená v roce 2012 z důvodu nezrealizování
akce.
2.3 Monitoring podpor a veřejnosprávní kontrola
Veřejnosprávní kontrola prováděná interním auditem magistrátu byla zaměřena na dodržení
podmínek Statutu FR a smluvních podmínek. Kontrola byla provedena celkem u 20 subjektů. Celkem
byly zkontrolovány poskytnuté podpory v úhrnné výši 585.000 Kč.
V roce 2013 byly kontrolovány jednak prostředky poskytnuté z FR v roce 2012, kdy termín vyúčtování
byl smluvně stanoven na rok 2013, a dále prostředky poskytnuté v roce 2013, s termínem předložení
vyúčtování ještě do konce roku 2013.
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Rok, ve kterém byly prostředky Počet zkontrolovaných smluv
poskytnuty
2012
12
2013
8
Celkem
20

V hodnotě
365.000 Kč
220.000 Kč
585.000 Kč

U kontrolovaných dotací nebylo zjištěno žádné závažné pochybení v dodržení podmínek vyúčtování.
Některé drobné nedostatky jako např. výpis z bankovního účtu, byly příjemci dodatečně doplněny.
Ve dvou případech zjistila veřejnoprávní kontrola pochybení v předání vyúčtování v pozdějším
termínu, než bylo smluvně stanoveno (Ing. Petr Macek - MACEK MUSIC MANAGEMENT MOST,
Mateřská škola LUBENEC, okres Louny, p.o.). Informace byla poskytnuta odboru ekonomiky
k vyměření odvodů za porušení rozpočtové kázně. V obou případech byla stanovena povinnost
vrácení dotace. Příjemci dotací využili možnosti podat žádost o zmírnění tvrdosti zákona a požádali
poskytovatele o prominutí povinnosti vrácení dotace. Vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o
administrativní pochybení, rada města žádostem o prominutí odvodu vyhověla.

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 2013 FR hospodařil s „rozpočtem“ 736 tis. Kč. Celkem bylo podpořeno 23 projektů v oblasti
sportu a volnočasových aktivit, v úhrnné výši 618.000 Kč. Nerozdělený rozpočtový zůstatek fondu
k 31.12.2013 činil 108.000 Kč. Celkový zůstatek po odepsání bankovních poplatků a připsání úroků a
vratky dotace z roku 2012 činil 299 873,75 Kč, které jsou jedním ze zdrojů fondu pro rok 2014.

27.2.2014

Ing. Jan Mareš
vedoucí odboru ekonomiky
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