
MINISTERSTVO VNITRA
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

č.j.: MV-50307-11/OBP-2016

Vydává podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejÍcÍch zákonů (rozpočtová pravidla)

R OZ h O d n u tí Č .2 O 3 (nahrazuje rozhodnuti č. 117)
o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR

na rok 2016

Příjemce dotace: statutární město Plzeň
IČO: 00075370

Ulice: nám. Republiky 1
Město: Plzeň PSČ: 306 32
Územní jednotka: Plzeň - město Kód okresu: CZ0323

Statutární zástupce: Martin Zrzavecký Tel.: 378 031 111
Bankovní spojení: 94-25923311/0710
Manažer projektu: Mgr. Andrea Gregorová Tel.: 378 032 256
Název programu: Program prevence kriminality v roce 2016
Název projektu: Plzeň - Vybavení nových prostor NZDM Vzducholoď'
Lhůta pro realizaci: od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016
Účelové určení dotace: Dotace je určena na neinvestiční výdaje krajů, obcí a hl. m.

Prahy spojené s realizací projektů Programu prevence
kriminality v roce 2016 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 přňežitostí k pácháni trestné
činnosti, zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden,
a informování občanů o |egá|ních možnostech ochrany před
trestnou činností. Plní významnou motivační a iniciační roli při
rozvoji systému prevence kriminality na krajské a |oká|ní úrovni
a přispÍvají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů.

Poskytnutá částka: 135 000 KČ

Platební kalendář: Dotace bude poskytnuta jednorázovým převodem z účtu
poskytovatele vedeného u ČNB č. 3605881/0710 na bankovní
účet kraje nebo hl. m. Prahy a bude poukázána na projekt
uvedený v Rozhodnutí konečnému příjemci veřejné finanční
podpory.

Podmínky pro přiděleni a použití dotace

Podmínky uvedené v bodě č. 7, 9, 11 a 13 se považují za méně závažné.
Podmínky uvedené v bodě č. 4 a 6 jsou považovány za závažné a jejich porušeni 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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových
pravidlech"), a to 10% z celkové částky dotace, v souladu s § 14 odst. 6 zákona.
Podmínky uvedené v bodě 3, 5, 10 a 12 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.
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1. Rozhodnutí je vydáno podle § 14 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech a v souladu
s ČI. 13 Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované
v rámci Programu prevence kriminality 2016.

2. Pro sledování neinvestiční dotace obcí se použije účelový znak: 14018 Podpora
prevence kriminality - program č. 114 080 - neinvestice. Při čerpání prostředků dotace
je nutné řídit se Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje
realizované v rámci Programu prevence kriminality 2016 (č.j.: MV- 179485 - 3/OBP-
2015).

3. Příjemce dotace je povinen čerpat finanční prostředky v souladu s rozpočtovou
skladbou, která tvoří věcné a finanční podmínky a je nedílnou součástí tohoto
Rozhodnutí. Změna účelu dotace není možná.

4. Při čerpání prostředků dotace je příjemce povinen respektovat strukturu, charakter
a čile projektu a používat dotaci hospodárně a efektivně.

5. Vlastní podíl příjemce dotace, na kterém se případně může podílet i jiný nestátní
subjekt, musí činit min. 10 % z celkových nákladů projektu. Neoprávněně použitá je ta
část dotace, která překročila 90 % podíl účasti státního rozpočtu. Pokud je v žádosti
uvedeno vyšší procento spoluúčasti, musí být dodrženo i při vyúčtování dotace.

6. Finanční prostředky je možno použít v termínu nejpozději do 31. prosince 2016.
výjimku tvoří náklady zúčtované v prosinci, a to především mzdové náklady za měsíc
prosinec převáděné na účet cizích prostředků a hrazené ve výplatním termínu
organizace. K zahájeni řizenI o odnětí dotace dojde v případě naplněni podmínek
uvedených v souladu § 15 zákona o rozpočtových pravidlech.

7. V souvislosti s efektivním využitím peněžních prostředků a tvorbou nároků podle § 47
zákona o rozpočtových pravidlech předloží příjemce dotace do 30. listopadu 2016
informaci o použití dotace (e-mailem na adresu poskytovatele dotace). Nevyužité
peněžní prostředky vrátí na účet krajského úřadu v termínu do 12. prosince 2016.
Kraj je převede do 15. prosince 2016 na účet poskytovatele dotace vedený u ČNB
č. 3605881/0710. K identifikaci prostředků uvádějte Úž 14018 a číslo rozhodnutí.
Při převodu finančních prostředků zašle příjemce dotace avizo finančnímu útvaru
Krajského úřadu, na jehož účet vrácené finanční prostředky posílá a současně
e-mailem informuje poskytovatele dotace.

8. Změna čerpáni finančních prostředků dle rozpočtové skladby bude povolována
na základě písemné žádosti příjemce pouze výjimečně a v odůvodněných případech.
Příjemce dotace musí o změnu požádat nejpozději 31. října 2016. V žádosti musí být
vždy uvedeno číslo jednací a číslo rozhodnutí, název projektu, původní a nový rozpočet
dotace. Nebudou povolovány změny žádající přesun z materiálních a nemateriálních
nákladů na mzdové náklady (OPP, DPČ). PovolenI změny bude potvrzeno v souladu
§ 14 zákona o rozpočtových pravidlech vydáním nového rozhodnutí. Poskytnutá dotace
za kalendářní rok bude vyúčtována příjemcem podle poslednIho vydaného rozhodnutí.

9. Příjemce dotace je povinen písemně oznámit Ministerstvu vnitra veškeré změny, které
mají vliv na vlastní realizaci projektu, a to nejpozději do 14-ti dnů od vzniku skutečností.

10. V případě odstoupení od realizace projektu vrátí příjemce dotace finanční prostředky
co nejdříve na účet poskytovatele vedeného u ČNB č. 3605881/0710. Neodvedení
finančních prostředků je posuzováno podle § 44 odst. 1 písm. b) jako porušení
rozpočtové kázně se všemi důsledky.

11. 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 na jinou právnickou nebo fyzickou osobu.
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Přehledpřidělených dotací dle rozpočtové skladby
Název položky Rozpis položek

Program prevence kriminality 2016 - Plzeň
Název projektu Plzeň - Vybavení nových prostor NZDM Vzducholoď'
Číslo projektu 2477.4

Název realizátora

Přiděleno

Nízkoprahové kluby 5137 - DHDM
Technické Yybavení (notebook PC, dataprojektor, plátno, lednice)
Hry pro rozvoj a volnočasové aktivig
Nábytek (stolek, 2x křeslo, sedací souprava, sestava šatních skň"ní skříň)

65500
27400
42100

Součet za projekt:

Součet za město dle výběru:

135 000

135 000

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra "R



12. Při použití prostředků dotace se obce řídí příslušnými právními předpisy, především
zákonem o rozpočtových pravidlech.
V souladu s § 12 vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního
vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a národním fondem
(vyhláška o finančním vypořádání) vypořádá obec přijatou dotaci v příloze č. 7A
vyhlášky. Zpracovanou přílohu, včetně komentáře v případě vratky, předložI v termínu
do 5. února 2017 kraji, společně s odvodem finančních prostředků na účet kraje.
Podle § 13 vyhlášky provede kraj kontrolu předložených podkladů a vypracovaný
souhrn předloží v příloze č. BA, včetně komentáře o vratkách dle jednotlivých
projektů, do 25. února 2017 odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV.
Současně provede převod nevyčervpaných finančních prostředků dotace na depozitní
účet Ministerstva vnitra vedený u čNB č. 6015-3605881/0710. Pro identifikaci uvede
Úž 14018 a číslo rozhodnutí. Převod finančních prostředků musí být doprovázen
avízem. V avízu uvede číslo bankovního účtu, z kterého byly finanční prostředky
vráceny, ÚŽ 14018, čísla rozhodnutí a názvy projektů pro vystavení platebního příkazu
k zaúčtování vrácených finančních prostředků v systému centrálni evidence dotací
(CEDR).

13. V souladu s odst. 1 ČI. 18 Zásad pro poskytování dotaci ze státního rozpočtu na výdaje
realizované v rámci Programu prevence kriminality 2016 provede obec rovněž
finanční a věcné vyhodnocení projektů, které zašle do 31. ledna 2017 odboru
bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV.

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

15. 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.

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

Závěrečné ustanoveni
Rozhodnutí se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran tohoto vztahu
obdrží po jednom vyhotovení.

Za organizační složku státu: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, IČO: 00007064

Datum: Razítko a podpis:

ěggjI a prevence kriminality
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