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Důvodová zpráva: 

 

Zastupitelstvo města Havířova schválilo usnesením číslo 617/15ZM/2016 ze dne 19.12.2016 

celkový finanční objem výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ (dále jen „OJ 10“) rozpočtu 

města Havířova v roce 2017 v mimosportovní a sportovní sféře v celkové výši 47 000 000 Kč. 

Rozdělení finančního objemu OJ 10 do jednotlivých oblastí pro poskytování dotací je uvedeno v 

příloze č. 11 tohoto materiálu. 

 

Dle platných Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova schválených 

usnesením číslo 199/5ZM/2015 ze dne 14.06.2015 (dále jen „Zásady“) byly do 31. 10. 2016 

přijímány žádosti sportovních a mimosportovních subjektů o poskytnutí dotace z rozpočtu 

statutárního města Havířova pro rok 2017. Další řádný termín pro podávání žádostí o dotace je 

stanoven do 31. 03. 2017.  

 

Předsedové komisí RMH obdrželi žádosti subjektů na rok 2017 podané v 1. řádném termínu pro 

předkládání žádostí o dotace a výši finančního objemu pro jednotlivé dotované oblasti.                     

Na základě předložených podkladů komise RMH doporučily výši dotací pro jednotlivé subjekty 

v roce 2017.  

Do oblasti bezpečnosti v silničním provozu nebyla podána žádná žádost o dotaci. Naopak byla 

podána jedna žádost, kterou nebylo možné v souladu s platným zněním Zásad zařadit do žádné 

z definovaných dotovaných oblastí. Jedná se o žádost Okresní hospodářské komory Karviná 

o dotaci ve výši 200 000 Kč na „Provoz oblastní kanceláře Havířov Okresní hospodářské 

komory Karviná“, která byla zařazena do oblasti - Ostatní.  

Usnesení jednotlivých komisí RMH jsou uvedena v příloze č. 12 tohoto materiálu.  

 

Rekapitulace podaných žádostí: 

a) 165 žádostí v mimosportovní sféře, 

b)   78 žádostí ve sportovní sféře. 

 

Rozdělení dotací mezi jednotlivé subjekty je uvedeno v přílohách č. 1 - 9. Databáze žádostí 

o dotace, včetně návrhů dotací, je uvedena v příloze č. 10 tohoto materiálu.  

 

Návrhy na poskytnutí dotací v 1. kole dotačního řízení v některých oblastech převyšují částku 

schválenou ZMH k rozdělení v rozpočtu OJ 10 na rok 2017 - viz přehled v příloze č. 13 

Rekapitulace návrhů dotací a požadavky na navýšení OJ 10.  Celková částka, o kterou byly 

schválené finanční prostředky u předmětných oblastí překročeny, činí 3 341 400 Kč.                             

Po zapojení Rezervy k rozdělení OJ 10 v plné výši chybí 1 341 400 Kč. 
V současné době navíc OŠK již eviduje 4 žádosti o poskytnutí dotace ve 2. dotačním kole  

v celkové částce 1 214 000 Kč, včetně Nemocnice s poliklinikou Havířov, na nákup 

zdravotnické techniky. 

 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je nutné pro pokrytí jednotlivých požadavků komisí RMH 

a žádostí, které jsou již OŠK evidovány pro 2. dotační kolo a které budou ještě do 31. 3. 2017 

přijaty navýšit objem finančních prostředků OJ 10. 

 

V případě, že nebude objem finančních prostředků OJ 10 navýšen v ZMH dne 27. 2. 2017 

minimálně o částku 1 341 400 Kč nelze schválit poskytnutí dotací v 1. dotačním kole 

v navrhované výši. Z tohoto důvodu byl ekonomickému odboru uložen úkol zapracovat zvýšení 
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OJ 10 a předložit ke schválení ZMH dne 27. 2. 2017 před bod programu, kterým se bude 

projednávat poskytování dotací. 

  

Kontrola vyúčtování dotací poskytovaných statutárním městem Havířov proběhla dle platných 

Zásad.  

 

Informace k vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 

2016: 

 

Celkový objem poskytnutých dotací v roce 2016 činil 36 727 475 Kč. 

 

Oblast 
Počet poskytnutých 

dotací 
Vyplaceno (v Kč) 

Sportovní 94 22 949 200,00 

Sociální 54 6 185 575,00 

Kulturní 48 2 159 700,00 

Školská 43 3 157 000,00 

Prevence kriminality, 

protidrogové prevence a 

bezpečnosti v silničním 

provozu 

10 233 000,00 

Partnerských vztahů 5 100 000,00 

Bezpečnosti a ochrany zdraví 12 1 943 000,00 

Celkem 266 36 727 475,00 

 

Ze subjektů z mimosportovní sféry doručily 4 subjekty závěrečné vyúčtování dotace poskytnuté 

v roce 2016 po stanoveném termínu:  

1) Junák - český skaut, středisko Havířov, z. s., IČO 18055958, 3 dny po termínu, 

2) ZO ČSOP 69/01 Havířov, IČO 48427047, 5 dnů po termínu, 

3) Ekipa, z. s., IČO 22848614, 6 dnů po termínu, 

4) Svatováclavský hudební festival, z. s., IČO 26632578, 5 dnů po termínu. 

 

Těmto subjektům byly podle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000  Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zaslány výzvy k vrácení části dotace ve výši 

odpovídající stanovenému procentu uvedenému v čl. V, odstavci 4, písmenu a) veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace (ve všech čtyřech případech se jednalo o částku ve výši 5 % 

poskytnuté dotace). 

 

Spolky Junák - český skaut, středisko Havířov, z. s. (výzva k vrácení 500 Kč), Svatováclavský 

hudební festival, z. s. (výzva k vrácení 1 000 Kč) a Ekipa, z. s. (výzva k vrácení 250 Kč) 

uhradily vypočtenou část dotace v termínu stanoveném ve výzvě.  

Spolku ZO ČSOP 69/01 Havířov byla výzva k vrácení vypočtené části dotace ve výši 400 Kč 

doručena dne 8. 2. 2017 s tím, že vypočtenou částku je třeba na základě výzvy uhradit na účet 

statutárního města Havířova do 15 dnů ode dne doručení výzvy. V opačném případě je zahájeno 

daňové řízení ve věci porušení rozpočtové kázně, které směřuje k vydání rozhodnutí o odvodu za 

porušení rozpočtové kázně a navazujícím penále.  
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Ostatní subjekty z mimosportovní sféry podaly závěrečné vyúčtování v řádném termínu. 

 

Všechny subjekty ze sportovní sféry podaly závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace v řádném 

termínu. 

 

Přehled nevyčerpaných a vrácených finančních prostředků z dotací poskytnutých v roce 2016 

tvoří přílohu č. 14 tohoto materiálu. 

 

 


