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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  19                       dne 31.08.2020                     ORR192001R 

 

Podpora akce „Říjnový koncert k poctě Panny Marie“ formou individuální dotace 

Důvodová zpráva 

Dne 18.08.2020 obdržel Odbor regionálního rozvoje od Farní charity Milevsko, IČO: 

63263416, U Bažantnice 561, 399 01 Milevsko (dále jen „žadatel“) žádost o poskytnutí 

individuální dotace ve výši 8.000 Kč na akci „Říjnový koncert k poctě Panny Marie“, která je 

plánována na měsíc říjen tohoto roku. Uvedená akce by měla být náhradou za zrušený projekt 

„Májový koncert k poctě Panny Marie“, na který byla žadateli dne 16.03.2020 poskytnuta 

dotace ve výši 6.000 Kč na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 

Sml 0056/2020 schválené usnesením Rady města Milevska číslo 41/20 ze dne 03.02.2020. 

Projekt se dle žadatele nekonal ve stanoveném termínu z důvodu pandemie Covid-19. Dle čl. 

VI. odst. 9 zmiňované veřejnoprávní smlouvy je však příjemce v případě, že realizaci projektu 

nezahájí nebo ji přeruší z důvodu, že projekt nebude dále uskutečňovat, povinen do 10 

kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost písemně poskytovateli a následně vrátit dotaci zpět 

na účet poskytovatele. V tomto případě k naplnění podmínek veřejnoprávní smlouvy nedošlo 

a žadatel nastalou situaci ani nijak aktivně neřešil. Teprve po telefonické urgenci referentky 

odboru finančního týkající se předložení vyúčtování projektu, došlo ze strany žadatele 

k vrácení poskytnutých peněžních prostředků a k podání žádosti o individuální dotaci na 

podporu výše uvedeného náhradního projektu. S ohledem na neplnění podmínek 

vyplývajících z uzavřené veřejnoprávní smlouvy při skutečnosti, že se jedná o žadatele s 

dlouhodobými zkušenostmi s dotačním programem, je ohledně podpory akce odbor 

regionálního rozvoje stejného názoru jako odbor finanční ve svém vyjádření, které je přílohou 

tohoto materiálu. V případě schválení podpory formou individuální dotace, by měla být její 

výše maximálně v úrovni podpory původního projektu, tzn. 6.000 Kč. Tato částka je ve 

schváleném rozpočtu města na rok 2020 a nedošlo by tak k navýšení výdajů. 

Jen pro informaci, v letošním roce Farní charita Milevsko obdržela 3 dotace z DP Sociální a 

související služby v celkové výši 133.950 Kč, 2 dotace z DP Kultura v celkové výši 26.000 

Kč (6.000 Kč bylo vráceno) a 1 dotaci z DP Práce s mládeží a ochrana přírody ve výši 3.000 

Kč. 
 

Zpracovatel: Ing. Lenka Džermanská, 19.08.2020 


