
Město Český Brod 

TISK  č.  10 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 25.11.2020 
 
Uznání nákladů za neuskutečněné akce z Programu podpory sportu, kultury a 

volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod - 
Program č. 2 

 
 
Předkládá: Jakub Nekolný,  
 
Zpracoval: Lucie Kovaříková,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš 
Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Jiří Stuchl, Šárka Jedličková, Martina Jelínková, 
Miloslava Tůmová, Petra Ištvániková 
 

 

Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města schvaluje: 
 

 - uznání prokazatelně vynaložených nákladů na akce, které nemohly být 
uskutečněny nařízením vlády z důvodu ochrany zdraví, úspěšných žadatelů o dotaci 
z Programu podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného 
času města Český Brod - Program č. 2 v roce 2020. 
 
Důvodová zpráva: 
 

1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V letošním roce se nemohly uskutečnit všechny akce, na které byly poskytnuty 
dotace z Programu podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a 
volného času města Český Brod - Program č. 2. Mnoho spolků se snažilo své jarní 
akce přesunout na podzim, kdy to vypadalo, že by se mohly uskutečnit. Bohužel 
epidemiologická situace se rychle zhoršila a nařízení vlády byly schvalovány velice 
rychle a některá nařízení začala platit již po 2 dnech. Organizace již nemohly některé 
náklady zrušit (měly těsně před uskutečněním akce). A i když plnění nespotřebovaly, 
musely je uhradit. 
Aby na ně nedopadla veškerá tíha těchto rychlých rozhodnutí vlády, může město 
zmírnit následky a ponechat prokazatelně vynaložené náklady na akci, kterou se 
žadatel chystal uskutečnit, ale vládními opatřeními nemohl tuto akci nakonec 
uskutečnit a zároveň náklady na tuto akci nemůže použít jinak. Mohl by tyto náklady 
zahrnout do vyúčtování dotace dané akce. Náklady se neuznají v celé výši, ale jen 
procentuálním podílem dle položkového rozpočtu z celkové částky požadované 
dotace a výsledné procento aplikovat na výši přidělené dotace. 
V Programech podpory sportu, kultury a volného času je v Dodatku č. 1 odstavec, ve 
kterém je uvedeno, že zastupitelstvo může rozhodnout usnesením o změně 
poskytování dotací u již vyhlášených výzev.  



Město Český Brod 

Postupovalo by se způsobem, že na web města, FB, kontaktováním úspěšných 
žadatelů mailem se zveřejní, že takové náklady jsou uznatelné, a jakým způsobem je 
vyúčtují: 
Úspěšný žadatel o dotaci z Programu podpory sportu, kultury a volného času - 
Program č. 2, který měl prokazatelně vynaložené náklady na akci, kterou se chystal 
uskutečnit, ale nečekanými vládními opatřeními z důvodu ochrany zdraví, nemohl 
tuto akci nakonec uskutečnit a náklady na tuto akci není možné použít jinak, může 
tyto náklady zahrnout do vyúčtování dotace dané akce, s popisem, kdy měla být 
uskutečněna a proč se neuskutečnila v jiném termínu. Zbytek nespotřebovaných 
finančních prostředků z dotace se vrátí zpět na účet, ze kterého byla dotace 
poskytnuta.  
Při vyúčtování dotace je nutné zohlednit, jaký byl v žádosti o dotaci rozpočet, 
respektive jaké bylo rozdělení jednotlivých položek rozpočtu a jaká byla výše 
požadované dotace v dané položce. Tuto částku požadované dotace v položce 
přepočítat na procentuální podíl z celkové částky požadované dotace a výsledné 
procento aplikovat na výši přidělené dotace. Není možné vzít celkovou částku 
přidělené dotace a přiřadit jí k jedné položce rozpočtu pokud byl rozpočet sestaven z 
několika položek i když přidělená dotace je nižší než požadovaná dotace, respektive 
než některá z položek rozpočtu. 

 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Prostředky jsou schváleny v rozpočtové kapitole Fond sportu, kultury a volného času. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 

 

 
 


