
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

2.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 2. 2013 

Bod pořadu jednání:         

Věc: Vyúčtování dotace přidělené na podporu recyklace odpadů v roce 2012 
 

 

Zpracoval: Michaela Bělinová, referent oddělení komunálních služeb, 

ekologie a veřejné zeleně  

odbor, oddělení: odbor správy veřejného majetku, oddělení komunálních služeb, eko-

logie a veřejné zeleně 

telefon: 48 524 3456 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Monika Šilarová, vedoucí oddělení komunálních služeb, 

ekologie a veřejné zeleně 

 vedoucí odboru Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

Projednáno: na 4. schůzi rady města dne 19.2.2013 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 

Lukáš Martin, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

 

 předložené vyúčtování dotace na podporu recyklace odpadů od příjemce dotace 
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    1) Dům dětí a mládeže Větrník, p.o. 

    2) ČSOP ZP Kateřinky 

 

a  b e r e   n a   v ě d o m í 

 

Vyúčtování dotace na podporu recyklace dopadů od příjemce dotace 

1) ZO ČSOP Armillaria 

2) Mgr. Květoslava Morávková, 

které bylo odevzdáno v rozporu s článkem V, Všeobecné podmínky, bodu 4, Smlouvy o po-

skytnutí dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu Statutárního města Liberec 

 

 

a  s c h v a l u j e 

 

uplatnění sankce dle Smlouvy o poskytnutí dotace pro příjemce dotace ZO ČSOP Armillaria a 

příjemce dotace Mgr. Květu Morávkovou, a sice že uvedeným příjemcům nebude poskytnuta 

dotace z žádného účelového fondu města po dobu následujících 24 měsíců 
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Důvodová zpráva                                                                                                                            

 

Odbor správy veřejného majetku předkládá Zastupitelstvu města opětovně materiál na vy-

účtování dotace na podporu recyklace odpadů, který neprošel Zastupitelstvem města dne 

31.1.2013, z důvodu neúplného usnesení. V původním návrhu usnesení mělo Zastupitelstvo 

schválit vyúčtování dotace a uznalo by tak pozdě dodané vyúčtování, které bylo porušením 

smluvních podmínek.  

 

Na základě usnesení rady města č.678/2012 ze dne 28.8.2012 a usnesení zastupitelstva č. 

188/2012 ze dne 6.9.2012, byla poskytnuta dotace na podporu recyklace odpadů následujícím 

žadatelům: 

1. Dům dětí a mládeže Větrník,p.o., ve výši 38 534,- Kč 

2. ZO ČSOP Armillaria, ve výši 46 000,-Kč 

3. Mgr. Květoslava Morávková, ve výši 48 000,-Kč 

4. ČSOP ZP Kateřinky, ve výši 39 000,-Kč. 

 

V základních pravidlech pro poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů byl stanoven 

termín pro odevzdání vyúčtování do konce měsíce ledna, přičemž ve smlouvě byl tento termín 

upraven na 6.1.2013 (stejně jako tomu bylo v  předchozím roce, kdy ZO ČSOP Armillaria odevzdávala do 

6.1.2012 vyúčtování za poskytnutou dotaci pro rok  2011). 
 

S výše uvedenými žadateli byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, která v čl. V, bod 

4, zavazuje příjemce dotace předložit poskytovateli vyúčtování čerpání dotace do 

6.1.2013. 

 

V souladu s výše uvedeným ustanovením předložili vyúčtování dotace DDM Větrník dne 

4.1.2013 a ČSOP ZO Kateřinky dne 3.1.2013. 

 

Mgr. Květoslava Morávková byla dne 8.1.2013 písemně informována o nedodržení termínu 

předložení vyúčtování s žádostí o jeho okamžité zaslání. 

---------- Původní zpráva ---------- 

From: Bělinová Michaela [mailto:belinova.michaela@magistrat.liberec.cz]  

Sent: Tuesday, January 08, 2013 11:52 AM 

To: Květa Morávková (kveta.annolk@seznam.cz) 

Cc: Šilarová Monika (silarova.monika@magistrat.liberec.cz); Novotný David 

Subject: vyúčtování dotace 

 
Dobrý den,  

Na základě uzavřených smluv č. 8/12/0086 a 8/12/0087 o poskytnutí dotace jste dle čl.V, odst.4 povin-

na předložit vyúčtování poskytnuté dotace do 6.1.2013. Do dnešního dne jsme od Vás  vyúčtování ne-

obdrželi. Tímto Vás žádáme o okamžité předložení vyúčtování poskytnuté dotace na separaci odpadů 

v ul. Rovná a Riegrova.   

S pozdravem Odbor správy veřejného majetku  
------------- 

From: Květa Morávková [mailto:kveta.annolk@seznam.cz]  

Sent: Tuesday, January 08, 2013 12:54 PM 

To: BělinováMichaela 

Subject: Re: vyúčtování dotace 

 
pardon, je pravda, že jsem se nedívala na konci roku do smlouvy, ale do Základních pravidel pro čer-

pání dotace, na základě kterých jsme projekt podávali a netuším, proč Váš odbor vložil do smluv ter-

mín 6.1.2013, který jsme měli na náš příspěvek  takto šibeniční v roce 2012. 
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Nevšimla jsem si, omlouvám se, bohužel jsem s tímto termínem ale nepočítala, vyúčtování tedy umím 

dodat nejdříve v pátek 11.1., protože doklady jsou u účetní a ta je nestihne dříve zpracovat - svátky a 

dovolená na přelomu roku. 
Mgr. Květa Morávková 

 

Vyúčtování od ZO ČSOP Armillaria a Mgr. Květoslavy Morávkové bylo odevzdáno dne 

11.1.2013 tj. v pozdním termínu oproti termínu daném ve smlouvě dle výše uvedeného na 

podatelnu Magistrátu města Liberce a bylo předloženo na formuláři náležícímu k vyúčtování 

dotace z Ekofondu SML (využití jiného formuláře lze považovat za formální pochybení). 

 

Dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace, která je přílohou č.2,  je v čl. VI, odst.2, je uvede-

na sankce za nedodržení smluvních podmínek, a sice: 

Pokud příjemce dotace nedoručí poskytovateli vyúčtování dotace v uvedené lhůtě, je povinen 

vrátit celou poskytnutou částku na účet Statutárního města Liberce a zároveň mu nebude po-

skytnuta dotace z žádného účelového fondu města po dobu následujících 24 měsíců. 

 

ZO ČSOP Armillaria a Mgr. Květa Morávková předložili řádné vyúčtování a finanční 

prostředky použili na stanovený účel ve smlouvě, kterým je zajištění provozu stanoviště 

na recyklovatelné odpady pro veřejnost. Toto stanoviště bylo v roce 2012 provozováno a 

tato služba byla tedy zajištěna. Z toho důvodu navrhujeme neuplatňovat po příjemci 

dotace navrácení celé poskytnuté částky. 

 

Všechna tato vyúčtování byla předložena v  rozsahu stanoveném v uzavřených smlou-

vách a jejich obsah je v souladu se základními pravidly pro poskytnutí dotace. Služba na 

zajištění recyklačních stanovišť probíhala také v souladu se smlouvou o poskytnutí do-

tace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: č.1 Vyúčtování dotace na podporu recyklace odpadů v roce 2012 

              č.2 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů 

 




























