
 

 

 

 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 95 

 DNE: 10. 9. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1663/2018/oFKIA 

 

NÁZEV: 
Rozhodnutí o uložení odvodu a žádost PO Knihovna  

 

ANOTACE: 
Rozhodnutí o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu města a žádost 
příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou o jeho prominutí.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
1. Rada města v souladu s ustanovením § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, ukládá příspěvkové organizaci Knihovna Matěje Josefa Sychry, 

Žďár nad Sázavou za porušení rozpočtové kázně odvod finančních prostředků ve výši 1.578 Kč do 

rozpočtu města. 

 

2. Rada města v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění,  

varianta a)  

promíjí příspěvkové organizaci Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou odvod do rozpočtu 

města za porušení rozpočtové kázně finančních prostředků ve výši 1.578 Kč na základě žádosti 

příspěvkové organizace;  

varianta b) 

neschvaluje žádost příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou a 

nepromíjí odvod do rozpočtu města za porušení rozpočtové kázně ve výši 1.578 Kč. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval:  

oFKIA 

 

Předkládá: 

oFKIA 

 

 



 

Název materiálu:  Rozhodnutí o uložení odvodu a žádost PO Knihovna 

 
Počet stran:   3 
 
Počet příloh:  1 – Žádost příspěvkové organizace 
 
 
Popis 
Oddělení finanční kontroly a interního auditu na základě plánu kontrolní činnosti roku 2018 
vykonalo veřejnosprávní kontrolu na místě u příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefa 
Sychry, Žďár nad Sázavou. Kontrolou bylo zjištěno nesprávné zaúčtování a použití provozních 
prostředků u výdajového pokladního dokladu č. 700361 ze dne 18. 12. 2017 v částce 1.578 Kč za 
sportovní akci uspořádanou pro zaměstnance. Na tuto akci měly být naplánovány a použity 
prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb, který má příspěvková organizace zřízený 
k obdobným vyhláškou stanoveným účelům.  
 
V prvním bodu usnesení je radě města předkládáno ke schválení uložení odvodu příspěvkové 
organizaci, a to na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění ustanovení § 28 odst. 11 – „Za porušení rozpočtové kázně uloží zřizovatel 
příspěvkové organizaci odvod do svého rozpočtu ve výši neoprávněně použitých prostředků, a to 
nejpozději do 1 roku ode dne, kdy porušení rozpočtové kázně zjistil, nejdéle však do 3 let ode dne, 
kdy k porušení rozpočtové kázně došlo.“ 
 
Ve druhém bodu je radě města předkládáno variantní usnesení k rozhodnutí o žádosti příspěvkové 
organizace prominout uvedený odvod, a to na základě ustanovení § 28 odst. 12 výše uvedeného 
zákona – „Zřizovatel může z důvodu zamezení tvrdosti snížit nebo prominout odvod za porušení 
rozpočtové kázně na základě písemné žádosti příspěvkové organizace podané do 1 roku od 
uložení odvodu.“ 
  
 
Geneze případu 

 Oddělení finanční kontroly na základě provedené veřejnosprávní kontroly na místě zjistilo 

porušení rozpočtové kázně ve výši 1.578 Kč, které konstatovalo v protokolu                       

č. j. oFKIA6/18/MB. 

 Ředitel příspěvkové organizace podal Žádost o prominutí odvodu – žádost č. evid. 

45173/oFKIA dne 30. 8. 2018. 

 
Návrh řešení 

 Uložit odvod na základě ustanovení § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 Rozhodnout o žádosti příspěvkové organizace.  

 
Varianty návrhu usnesení 
 

1. Rada města v souladu s ustanovením § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ukládá příspěvkové 

organizaci Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou za porušení rozpočtové 

kázně odvod finančních prostředků ve výši 1.578 Kč do rozpočtu města. 

 

2. Rada města v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,  

 



 

varianta a)  

promíjí příspěvkové organizaci Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou odvod 

do rozpočtu města za porušení rozpočtové kázně finančních prostředků ve výši 1.578 Kč 

na základě žádosti příspěvkové organizace;  

 

varianta b) 

neschvaluje žádost příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad 

Sázavou a nepromíjí odvod do rozpočtu města za porušení rozpočtové kázně ve výši 

1.578 Kč. 

 
Doporučení předkladatele 
Schválit uložení odvodu. 
Rozhodnout o žádosti příspěvkové organizace. 
 
 
 
Stanoviska  
Odbor školství, kultury a sportu doporučuje schválit žádost o prominutí odvodu z důvodu zamezení 
tvrdosti. 
 
Odbor finanční bere materiál na vědomí. 
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Rada mesta Zd'aru nad Sazavou 

Zizkova 227/1 
591 31 Zd'ar nad Sazavou 

vAS DOPIS ZNACKY/ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE LINKA ZDAR NAD SAzA YOU 
Kratochvil I 566 623 327 30. 8. 2018 

Vee: Zadost o prominuti odvodu 

Dovoluji si Vas pozadat, v souladu s ustanovenfm § 28 odst. 12 zakona c. 250/2000 
Sb., o prominuti odvodu financnfch prostredku do rozpoctu mesta. 
Castku 1 578 Kc jsme chybou spatneho rykladu pravidel uctovanf a pouzitf 
prostredku uctovali na uctu 513 namisto na uctu F ondu kultumich a socialnich potreb 
(na kterem marne dostatecne financni prostredky). Timto chybnym zauctovanim vsak 
nedoslo k zneuzitf financnich prostredku. 
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