FINANČNÍ VÝBOR MĚSTA MORKOVICE-SLÍŽANY

Zápis ze 6. jednání FV města Morkovice-Slížany
ze dne 18. 9. 2019
Přítomni:

Ing. Kamil Rábek, Mgr. Jana Pešáková, JUDr. Dagmar Šestáková,
Ing. Bronislav Zaoral

Omluveni:

Martin Koutňák, Pavel Churý, Ing. Marie Pěnčíková

Hosté:

Mgr. Pavel Horák

Program jednání:
1. Vyjádření k dopisu z Charity Kroměříž o vrácení dotace ve výši 2 350 Kč – dopis ze
dne 30. 7. 2019
2. Kontrola vyúčtování dotací
3. Rozpočtová opatření
4. Diskuse a závěr

Jednání zahájil a vedl Ing. Rábek.
Z důvodu časově omezené přítomnosti pozvaného hosta členové FV v úvodu navrhli, aby
jednání bylo zahájeno bodem programu jednání č. 3.
Hlasování: Schváleno jednomyslně.

Program jednání č. 3) Rozpočtová opatření
Předseda FV doplnil tento bod o poslední tři úpravy rozpočtu, a to rozpočtová opatření č. 8, č.
9 a č. 10. Následně požádal starostu města o komentář ke změnám rozpočtových výdajů
uvedených v jednotlivých rozpočtových opatřeních. Mgr. Horák popsal jednotlivé položky
změn.
Finanční výbor bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8.
Hlasování: Schváleno jednomyslně.
Finanční výbor bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 9.
Hlasování: Schváleno jednomyslně.
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K rozpočtovému opatření č. 10 byla zahájena rozprava. FV požádal pana starostu o bližší
upřesnění navýšení výdajových položek rozpočtových změn v předmětu úpravy:
-

-

rekonstrukce ZŠ,
v projektu „dešťovka“,
dotazy k optické síti, tj. k současným poskytovatelům na území města, zapojení města
do realizace optické sítě, opravy komunikací po realizaci výkopů za účelem propojení
optických sítí
projekt na polopodzemní kontejnery na tříděný odpad – umístění a schválení dotace

Všechny dotazy byly řádně panem starostou zodpovězeny.
Finanční výbor bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 10.
Hlasování: Schváleno jednomyslně.

Program jednání č. 1) Vyjádření k dopisu z Charity Kroměříž o vrácení dotace ve výši
2 350 Kč – dopis ze dne 30. 7. 2019.
Předmětem dopisu je podnět k přehodnocení výzvy k vrácení dotace ve výši 2 350 Kč.
Členové FV provedli analýzu dopisu a dotace, ke které se předmět dopisu vztahuje a vyjádření
FV je následující:
Předmět čerpání dotace dle Veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města Morkovice-Slížany na celoroční činnost v roce 2018 je stanoven v odstavci I,
bodu 1.3 této smlouvy: „Dotace je poskytována na sociální a zdravotní pomoc osobám
postiženým, nemocným a sociálně vyloučeným na projekt: Kontaktní centrum plus, především
na částečnou úhradu nákladů spojených s terénní prací kontaktního centra Plus v MorkovicíchSlížanech, konkrétně na zdravotnický materiál vyměněný ve městě, pohonné hmoty
v souvislosti s dopravou do Morkovic-Slížan, servis a opravy služebního vozu, informační a
propagační materiály.“
Náklady na provoz informačního systému Webcarol v taxativním výčtu předmětu čerpání
dotace uvedeny nejsou. Ve výše uvedeném dopisu Charity Kroměříž je dále uvedeno, že
použitý provozní náklad vyhovuje odstavci III, bodu 3.6 Veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace – „Způsobilé výdaje“.
FV uvádí, že v odst. III, bodu 3.6 Veřejnosprávní smlouvy jsou vyjmenovány skutečnosti, které
nejsou způsobilými výdaji. Současně však ve výše uvedeném předmětu poskytnutí dotace (jež
je způsobilým výdajem) provoz webové aplikace neevidujeme.
Závěr: FV potvrzuje dřívější stanovisko ze dne 17. 6. 2019, kdy čerpání dotace bylo v rozporu
s účely použití, uvedenými v odst. I, bodu 1.3.
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Dále FV uvádí, že každý rok je předkládáno od subjektu Charity Kroměříž hned několik žádostí
a pravidelně jsou uváděny provozní náklady na informační systém. Dle dopisu se jedná o
základní provozní náklad služby, na kterém se podílejí poskytovatelé dotací. Tímto FV žádá při
vyúčtování dotací Charity Kroměříž, vždy doložit čestné prohlášení, že na stejný dotační titul
není žádáno od více poskytovatelů dotací.

Program jednání č. 2) Kontrola vyúčtování dotací
FV bylo předloženo ke kontrole vyúčtování dotací na rok 2019, jejichž výše přesáhla částku
100 000 Kč a které měly subjekty (příjemci dotací) povinnost předložit do 20. 7. 2019. Dále
bylo předloženo vyúčtování již vyčerpané dotace.
FV tímto předkládá provedenou kontrolu a závěr:
Příjemce dotace

Výše poskyt.
dotace

Výše vyúčt.
dotace

Datum
vyúčtování

Závěr finančního výboru

FC Morkovice – 1.část

665 000

442 024

17.7.2019

Kontrola vyúčtování 18.9.2019 bez připomínek.

PS Kroměříž – 1. část

150 000

93 438

4.7.2019

Kontrola vyúčtování 18.9.2019 bez připomínek.

SDH Morkovice – 1.část

Římskokat. farnost Morkovice

240 000

137 690

17.7.2019

Kontrola vyúčtování 18.9.2019. Finanční výbor u
faktury č. 2019201694 na částku =2 720 Kč
neeviduje doložení úhrady této faktury. FV žádá
dodatečné prokazatelné doložení úhrady, pokud
nebude doloženo, FV doporučí nezahrnout tuto
fakturu do vyúčtování poskytnuté dotace.

15 000

23 718

17.9.2019

Kontrola vyúčtování 18.9.2019 bez připomínek.

Hlasování: Schváleno jednomyslně.

Program jednání č. 3) Diskuse a závěr
Přítomní členové FV neměli k tomuto bodu žádné připomínky, předseda FV ukončil jednání.

Zapsal:

Ing. Kamil Rábek

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Dagmar Šestáková

Ing. Kamil Rábek, předseda FV

