Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 2. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 22.03.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Silvie Ondrášková - interní auditor

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
Dne 18.05.2021 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi usnesením č. Z/2021/045 Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi č. 2021/D/0073. Příjemcem dotace
je Společenství vlastníků domu č. p. 828, 829 a 830 na ul. Zborovská v Kuřimi, IČO 26296501 a
předmětem dotace je poskytnutí finančních prostředků na zachování ozdobných prvků šambrán okolo
oken a dveří bytového domu na ul. Zborovská č.p. 828, 829 a 830 v Kuřimi. Dotace byla schválena a
vyplacena ve výši 348.919 Kč.
V žádosti o poskytnutí dotace byla uvedena doba, v níž mělo být dosaženo účelu "do 30.04.2021",
ovšem nebyl specifikován začátek realizace projektu, na základě kterého mělo být ve smlouvě
nastaveno období pro čerpání dotace k realizaci projektu. Toto neupřesnění vedlo k tomu, že ve
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, kterou žadatel dostatečně nezkontroloval, bylo uvedeno
období pro čerpání dotace pouze v období od 01.01.2021 do 31.12.2021. Nebylo tak reflektováno to,
že projekt žadatele začal už v roce 2020, a tudíž část účetních dokladů, kterými příjemce dotace nyní
prokazuje čerpání dotace, byla vystavena již v roce 2020. Takové doklady nelze na základě podmínek
stávající veřejnoprávní smlouvy uznat a částku ve výši 272.157 Kč bude muset příjemce dotace vrátit
zpět na účet města.
Na základě těchto skutečností požádalo Společenství vlastníků domu č.p. 828, 829 a 830 na ul.
Zborovská v Kuřimi, IČO 26296501 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi ve výši 272.157 Kč
na realizaci projektu "zachování ozdobných prvků šambrán okolo oken a dveří bytového domu na ul.
Zborovská č.p. 828, 829 a 830 v Kuřimi", realizovaný v období od 01.01.2020 do 31.12.2020.
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Návrh na usnesení:
ZM
schvaluje
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi
Společenství vlastníků domu č. p. 828, 829 a 830 na ul. Zborovská v Kuřimi, se sídlem Zborovská
828/6,664 34 Kuřim, IČO 26296501 ve výši 272.157 Kč na zachování šambrán okolo oken a
dveří bytových domů č. p. 828, 829 a 830 v Kuřimi realizované v období od 01.01.2020 do
31.12.2020.
Termín plnění: 31.03.2022
Zodpovídá: Ing. Silvie Ondrášková - interní auditor
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