
REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Identifikační údaje

Poskytovatel Ministerstvo vnitra Identifikační číslo 314D083009054

Adresa Nad Štolou 936/3, 17000 Praha 7 Identifikační číslo EIS MV-PK2-2019-00015

Typ financování Ex ante

Program 31408 - Podpora prevence kriminality • ’' .

Název akce (projektu) Plzeňský kraj - Daleko hleď 2019 .

Účastník Plzeňský kraj lč nebo RČ 70890366

Ulice Škroupova 1760/18

Osoba oprávněná Bc. Bernard Josef Obec Plzeň

PSČ 301 00

Telefon Místo realizace Plzeň

E-mail Alokace v území (LAU) CZ0323 Plzeň-mésto

Dotace - 169 400,00Kč

Souhrn financování Údaje v Kč

Rok Účast státního rozpočtu/dotace (max ) 1 Vlastní zdroje (min y CELKEM !

2019 169 400.00 187 600,00 357 000,00

Celkem 169 400,00 187 600,00 357 000,00

1 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu.

Kód Terminy akce (projektu) Ukončení Závaznost

2018 Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem 31.12.2019 max

2042 Předloženi dokumentace k závěrečnému vyhodnoceni akce (projektu) 3101.2020 max

Cíl akce (projektu)

Realizace projektu "Daleko hleď", který slouží k:
pozitivnímu ovlivňováni příslušných hodnotových měřítek, zejména děti a mládeže (využívání volného času, možnosti 
kulturního, sportovního vyžití, předkládání odborných a adekvátních informaci, seznámení i s trestnou odpovědností apod.).

Kód Indikátory akce (projektu)
Měrná

jednotka
Výchozí
hodnota

Cílová
hodnota

Datum
dosaženi

Indikátory nebyly stanoveny.

Kód Parametry akce (projektu)
Měrná

Jednotka Hodnota Závaznost
Minimální
hodnota

Maximální
hodnota

1 Počet dní pobytu dny 12,00 min 0,00 0,00
2 Počet dopravovaných osob - Rozepište v povinné 

příloze "Strukturovaný popis projektu"
os 40,00 min 0,00 0,00

3 Počet hodin lektorů hod 400,00 min 0,00 0.00
4 Počet hodin psychologů - Rozepište v povinné 

příloze "Strukturovaný popis projektu"
hod 16,00 min 0,00 0,00

5 Počet lektorů os 8,00 min 0,00 0,00
6 Počet psychologů os 1,00 min 0,00 0,00
7 Počet zúčastněných osob na pobytu os 40,00 min 0,00 0.00
8 Vstupy - počet zúčastněných osob os 40,00 min 0,00 0,00

2 V přlpadé závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v připadá jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Podmínky účasti státního rozpočtu
Nedílnou součást? dokumentu jsou podmínky, které jsou uvedené v příloze.
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Odůvodnění
Žádosti bylo vyhověno ve výši 169 400 Kč, ve zbytku se žádost zamítá.
Důvodem pro zamítnutí zbytku žádosti byla skutečnost, že Plzeňský kraj nepatří mezi nejrizikovější kraje v ČR z pohledu 
kriminality, z důvodu nedostatku dotačních finančních prostředků a skutečnosti, že žadatel v roce 2018 v tomto projektu 
nerealizoval některé dílčí aktivity a vracel část pndělených finančních prostředků.

Poučení
Proti tomuto rozhodnuti není v souladu s § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) přípustné odvoláni ani rozklad.

Schválení poskytovatelem Razítko a podpis

Poskytovatel Ministerstvo vnitra

Útvar OPK MV

Schválil JUDr. Michal Barbořik

Funkce ředitel odboru

Č.j. MV-21934-2/OPK-2019
Vypracoval JUDr. Milan Fára

Telefon Datum podpisu

E-mail
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Příloha k rozhodnutí č.j.: MV-21934-2/OPK2019 

k žádosti č. MV-PK2-2019-00015

Podmínky pro přidělení a použití dotace

Účelové určení 
dotace:

Dotace je určena na neinvestiční výdaje krajů, dobrovolných svazků 
obcí a hl. m. Prahy (dále jen „příjemce dotace") spojené s realizací 
projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 v souladu 
s prioritami obsaženými ve Strategii prevence kriminality v České 
republice na léta 2016 až 2020 schválené usnesením vlády České 
republiky č. 66 ze dne 25. ledna 2016.
Cílem projektů je snižování kriminality, eliminace kriminálně rizikových 
jevů, omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, zvyšování rizika 
pro pachatele, že bude dopaden, a informování občanů o legálních 
možnostech ochrany před trestnou činností. Plní významnou motivační 
a iniciační roli pří rozvoji systému prevence kriminality na krajské 
a lokální úrovni a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů.

Platební
kalendář:

Dotac^jud^joskvtnute převodem z účtu poskytovatele vedeného 
u na bankovní účet příjemce dotace a bude
poukázána na projekt uvedený v Rozhodnutí.

Podmínky uvedené v bodě č. 10 jsou považovány za závažné a jejich porušení bude 
postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44a, odst. 4, písm. a) zákona 
č. 218/2000 Sb„ o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), věznění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 
pravidlech"), a to ve výši 5 % z celkové částky dotace, v souladu s § 14 odst. 5 zákona, a to 
za každý jednotlivý případ.
Podmínky uvedené v ostatních bodech jsou považovány za závažné a odvod za porušení 
rozpočtové kázně bude vyměřen podle § 44a odst. 4 písm. b) zákona o rozpočtových 
pravidlech v částce, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň.
1. Podrobný rozpis nákladů projektu
Cestovné
Lektorné.
Poradce pro rodiče
Kuchař
Ubytování

36 687,20 Kč 
67 760,00 Kč 

7 744,00 Kč 
10 890,00 Kč 
46 318,80 Kč

2. Rozhodnuti je vydáno Ministerstvem vnitra - odborem prevence kriminality (dále též 
„Poskytovatel") podle § 14 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech a v souladu s čl. 12 
Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci 
Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 (dále jen „Zásady 2019“). 
Při realizaci projektu je příjemce povinen postupovat v souladu s právními předpisy 
a Zásadami 2019.

3. Pro sledování neinvestiční dotace použije příjemce dotace účelový znak: 14032 Podpora 
prevence kriminality - program č. 314 080 - neinvestice. Při čerpání prostředků dotace je 
nutné řídit se Zásadami 2019 (č.j.: MV-128362-1/OPK-2018).'

4. Příjemce dotace je povinen čerpat finanční prostředky v souladu s podrobným 
rozpisem nákladů projektu a v souladu s věcnými, časovými a finančními podmínkami 
stanovenými v Rozhodnutí. Změna účelu dotace není možná. Finanční prostředky 
poskytnuté na realizaci projektu budou v účetnictví vedeny odděleně.

5. Při čerpání prostředků dotace příjemce respektuje strukturu, charakter a cíle projektu 
uvedené v Žádosti, pokud v Rozhodnutí není uvedeno jinak a dále je povinen používat 
dotaci hospodárně a efektivně.
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6. Vlastní podíl příjemce dotace musí činit min. 52 % z celkových nákladů projektu.
V případě víceletého projektu platí pro každý rok.

7. Finanční prostředky přidělené pro daný kalendářní rok je možno použít v termínu 
nejpozději do 31. prosince daného kalendářního roku. Výjimku tvoří náklady zúčtované 
v prosinci, a to mzdové náklady za měsíc prosinec převáděné na účet cizích prostředků 
a hrazené ve výplatním termínu organizace. Řízeni o odnětí dotace bude zahájeno 
v případě naplnění podmínek uvedených v § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech. V rámci realizace projektu nelze z poskytnuté dotace použít finanční 
prostředky k úhradě zálohových plateb.

8. V souvislosti s efektivním využitím peněžních prostředků a tvorbou nároků podle § 47
zákona o rozpočtových pravidlech vrátí příjemce dotace nevyužité peněžní 
prostředky v termínu do 13^prosinc^daného kalendářního roku na účet 
Ministerstva vnitra vedený K identifikaci prostředků uvede
ÚZ 14032 a číslo rozhodnutí (tj. číslo jednací MV). Při převodu finančních prostředků 
zašle příjemce dotace avízo poskytovateli dotace.

9. Změna čerpání finančních prostředků dotace dle podrobného rozpisu nákladů projektu 
bude povolována v odůvodněných případech na základě písemné žádosti příjemce. 
Příjemce dotace musí o změnu vdaném roce požádat nejpozději 31. října daného 
kalendářního roku. V žádosti musí být vždy uvedeno číslo jednací, název projektu, 
původní a nový rozpočet dotace. Nebudou povolovány změny žádající přesun 
z materiálních nákladů (např. spotřební materiál či drobný hmotný majetek) 
a nemateriáíních nákladů (např. doprava, pronájmy) na osobní náklady (např. DPP, 
DPČ). Výjimku tvoří změny žádající přesun z nemateriáíních nákladů - fakturované 
personální služby (např. lektorné či supervize) na osobní náklady. Povoleni změny bude 
potvrzeno v souladu § 14o zákona o rozpočtových pravidlech vydáním rozhodnutí. 
Obdobně lze postupovat v případě, že došlo ke krácení požadavku na dotaci a kvůli 
zachování původní výše celkových nákladů na realizaci projektu, byla příjemci 
Rozhodnutím o krácenou dotaci navýšena povinná spoluúčast. Pokud příjemce nemá 
finanční prostředky pro dodržení takto stanovené povinné spoluúčasti, odlišné 
od podané Žádosti, může podat žádost o změnu původních parametrů projektu, 
při zachování struktury, charakteru, cíle a účelu projektu.
Poskytnutá dotace na kalendářní rok bude vyúčtována příjemcem podle posledního 
vydaného rozhodnutí.

10. Příjemce dotace je povinen písemně oznámit poskytovateli veškeré změny, které mají 
vliv na vlastní realizaci projektu, a to nejpozději do 14-ti dnů od vzniku skutečnosti.

11. V případě odstoupení od realizace projektu vrátí příiemc^dotac^inanční prostředky
co nejdříve na účet poskytovatele vedeného u Neodvedeni
finančních prostředků je posuzováno podle § 44 odst. 1 písm. b) jako porušení 
rozpočtové kázně se všemi důsledky.

12. Majetek pořízený v rámci projektu je příjemce dotace povinen zabezpečit proti ztrátě, 
poškození, zneužívání nebo jiné majetkové trestné činnosti a nepřevádět jej po dobu 5 
let od pořízení na jinou právnickou nebo fyzickou osobu.

13. Při použití prostředků dotace se příjemce řídí příslušnými právními předpisy, především 
zákonem o rozpočtových pravidlech.

V souladu s § 9 vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádáni 
vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a národním fondem (vyhláška 
o finančním vypořádání) ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., vypořádá příjemce 
přijatou dotaci pro daný kalendářní rok v příloze č. 3B vyhlášky. Zpracovanou 
přílohu, včetně komentáře o vrátkách, předloží poskytovateli dotace do 15. února 
následujícího kalendářního roku. Současné provede převod nevyčerpanýcMlnančních 
prostředk^dotace na depozitní účet Ministerstva vnitra vedený u pUBBBpi 

Pro identifikaci uvede ÚZ 14032 a číslo rozhodnutí. PřevocMinančních 
prostředků musí být doprovázen avízem. V avízu uvede číslo bankovního učtu, z kterého 
byly finanční prostředky vráceny, ÚZ 14032, číslo rozhodnutí a název projektu.

14. V souladu s č). 14 odst. 1 Zásad 2019 provede příjemce dotace rovněž finanční
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a věcné vyhodnocení projektů za daný kalendářní rok, které zašle do 31. ledna 
následujícího kalendářního roku poskytovateli dotace.

15. Příjemce dotace převzetím tohoto rozhodnutí souhlasí s uveřejněním veškerých 
dokumentů a údajů, které jsou rozhodné pro poskytování dotací.

16. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád) je Ministerstvo vnitra oprávněno 
kontrolovat hospodaření organizace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu této kontroly, 
zejména efektivní využití poskytnuté dotace a dodržování účelu a dalších podmínek 
stanovených v rozhodnutí. 

17. Pokud příjemce dotace porušil rozpočtovou kázeň podle zákona o rozpočtových 
pravidlech, věznění pozdějších předpisů, je povinen o výsledku řízení s příslušným 
finančním úřadem informovat poskytovatele dotace.

18. V rámci realizace tzv. „víceletého projektu" dle čl. 16 Zásad 2019 příjemce dotace 
musí po celou dobu realizace projektu splňovat obecné povinnosti uvedené v těchto 
Podmínkách pro přidělení a použití dotace. V případě, že v průběhu realizace 
víceletého projektu dojde k vypršení platnosti Strategického dokumentu pro prevenci 
kriminality či jeho aktualizace (podmínky podle čl. 7, odst. 1, písm. b, Zásad 2019), musí 
příjemce v termínu uvedeném pro obsahové a finanční vyhodnocení projektů podle bodu 
14 těchto Podmínek zaslat poskytovateli dotace informaci o schválení nového 
navazujícího, příp. aktualizovaného dokumentu, s uvedením webového odkazu, kde je 
dokument zveřejněn.
V případě, že příjemce dotace splní podmínky uvedené v tomto rozhodnutí za daný 
kalendářní rok, budou finanční prostředky na následující kalendářní rok uvolněny 
poskytovatelem dotace ve prospěch příjemce dotace do 30 dnů ode dne doložení 
všech podkladů na MV potvrzujících splnění všech povinností. V případě, 
že příjemce dotace nesplní podmínky uvedené v tomto rozhodnutí za daný kalendářní 
rok, bude vydáno nové Rozhodnutí se zamítnutím další finanční podpory z důvodu 
neplnění povinností daných tímto rozhodnutím a nebude mu uvolněna dotace 
pro další roky.
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