Stanovisko k novému systému rozdělování dotací z rozpočtu města
Na úvod
Na zasedání zastupitelstva města v srpnu 2015 byl završen několikaměsíční proces příprav
nového systému rozdělování dotací a návratných finančních výpomocí (NFV) z rozpočtu
města Nový Jičín. Změnu vyvolala novela zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, která zakotvila jasná pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí územních rozpočtů (tj. obcí, měst, krajů).
Celý systém stojí na dvou nosných kamenech – 1. směrnici, která stanoví obecná pravidla pro
rozdělování finančních prostředků a pravidla pro poskytování individuálních dotací, 2.
programech, které upravují konkrétní podmínky pro danou oblast (sport, volný čas, kultura
apod.). V tomto případě lze konstatovat, že se město vydalo pozitivním směrem. Došlo ke
sjednocení dosavadního roztříštěného systému – grantový systém, finanční prostředky
poskytované z odvodů z loterií a jiných podobných her, dotace na sociální služby, dotace na
ekologické vytápění v části města Kojetín, dotace na vybudování ČOV v části města
Bludovice, Straník, příspěvky na estetizaci objektů apod.
Členové zastupitelstva města za ODS se aktivně zapojili do procesu příprav těchto nových
pravidel. Některé návrhy byly akceptovány, na některé aspekty jsme upozorňovali, kritizovali
a navrhovali změny, které však nebyly přijaty. V tomto a následujícím článku přinášíme
názory a komentáře na uvedenou problematiku.
Zapojení odborných komisí rady města
ODS se podařilo prosadit, aby v procesu posuzování a hodnocení jednotlivých žádostí
figurovaly jako relevantní mezistupeň odborné komise rady města, které jsou zřízeny na celé
volební období jako iniciativní a poradní orgán rady města. Členové komisí jsou nominováni
politickými stranami zastoupenými v zastupitelstvu města a jde jak politiky, tak o osoby z řad
odborné veřejnosti. Každá komise se zabývá určitou oblastí (školství, sport, kultura, životní
prostředí apod.) a své návrhy a doporučení předkládá radě města. Některé komise jsou
aktivní, fungují dobře a ve svých oblastech podávají fundované návrhy. Nepřišlo nám šťastné
tyto orgány z procesu hodnocení a posuzování žádostí o dotace vynechat. Ač jsme
prosazovali, aby každý dotační program měl svou „partnerskou“ komisi, ve schváleném
systému budou žádosti posuzovat komise jen v některých programech. Svá doporučení tak
komise budou předkládat Hodnotící skupině, potažmo orgánům města.
Hodnotící skupina
ODS kritizovala vznik Hodnotící skupiny, která bude posuzovat všechny žádosti podané
v rámci Programových dotací nebo NFV. Hodnotící skupina bude jmenována zastupitelstvem
města na celé volební období a bude ji tvořit 13 členů – starosta města a 2 členové
nominovaní politickou stranou nebo hnutím zastoupeným v zastupitelstvu města. Tato
skupina bude hodnotit žádosti podané ve všech dotačních programech.
Jsme toho názoru, že zavedení dalšího stupně hodnocení (spolu s komisemi rady města) je
zbytečné a celý proces posuzování, hodnocení žádostí a schvalování dotací protáhne.
Zastupitelstvo města vytvořilo entitu, kterou zákon o obcích nezná. Jde o nikoliv z vůle voličů
vytvořené seskupení zástupců politických stran (jak se při jmenování ukázalo, tak pouze členů
zastupitelstva města), které bude hrát poměrně zásadní roli v procesu posuzování, hodnocení
žádostí o dotace a NFV z rozpočtu města. Jsme toho názoru, že 13 jmenovaných členů
nemohou být odborníci na všechny dotační programy. Škála sociálních služeb, aktivit

v oblasti kultury, sportu nebo volného času či estetizace objektů je hodně široká. Nejsme proti
skupině jako takové, pokud by byla pro každý program jedna konkrétní skupina složená
z odborníků. Problémem je univerzální skupina, kde budou zasedat lidé, kteří většině těch
okruhů nebudou rozumět nebo nebudou mít bližší vědomosti o těchto oblastech. Oproti
stávajícímu grantovému systému (pro každou oblast na daný rok byl radou města jmenován
grantový výbor) nám přijde, že jde o extrémní variantu. Naštěstí se podařilo do nových
pravidel zakomponovat poradní hlas a posuzování žádostí odbornými komisemi rady města.
Tato Hodnotící skupina bude posuzovat a doporučovat (ne)poskytnutí dotací, a s ohledem na
skutečnost, že bude přidělovat body jednotlivým projektům, bude hrát v tomto procesu
dominantní roli. Přitom se jedná o „orgán“, který, jelikož jej zákon o obcích nezná, bude
zasedat neveřejně, zápisy z něj nebudou volně přístupné veřejnosti a nebude existovat
zvukový záznam.
Argumentem předkladatele bylo „ztransparentnění“ celého procesu rozhodování o
poskytování dotací a zamezení dlouhým diskusím na zasedání zastupitelstva města. Celý
proces však půjde přesně opačným směrem, neboť žádosti budou předjednány v této skupině
a zastupitelstvu města tak nezbude, než v zásadě akceptovat předložené návrhy a tyto
odhlasovat. Tímto se však snižuje kontrola činnosti zastupitelstva ze strany veřejnosti a jde
proti smyslu zákona o obcích. Vytváří se jakési „malé zastupitelstvo“, které není odvozeno
z vůle občanů, dostává zásadní kompetence, avšak bez jakékoliv odpovědnosti, která zůstává
na zastupitelstvu města. Ani ve stávajících pravidlech, kdy v rámci grantového systému
vznikaly grantové výbory, jsme však nebyli svědky mnohahodinových debat na zasedání
zastupitelstva města. Tento argument je dle našeho názoru lichý.
S ohledem na výše uvedené se ODS rozhodla do Hodnotící skupiny nenominovat žádného
zástupce a tato skupina tak má pouze 11 členů.
Kritéria – bodové hodnocení
Každý dotační program obsahuje kritéria, podle kterých budou žádosti hodnoceny. Na základě
bodového hodnocení jednotlivých kritérií u žádostí bude vypočten návrh výše dotace, která by
měla být danému žadateli schválena. Část je stanovena zcela objektivně (počet členů žadatele,
délka působení na území města, počet zahraničních reprezentací, spolupráce s městem Nový
Jičín, počet účastníků akce). Dále je součástí tzv. plovoucí kritérium, když členové Hodnotící
skupiny budou moci na základě subjektivního názoru přidělit až 50 bodů v kritériu Soulad
projektu s vyhlášeným dotačním programem, přínos realizace projektu pro Město Nový Jičín.
Ač jde o krok správným směrem, nemůžeme stoprocentně souhlasit s nastavením kritérií.
Realita běžného života se nedá kompletně vměstnat do tabulek či bodovaných kritérií. Každý
žadatel je odlišný, jeho činnost či aktivity jsou různorodé a nelze je srovnat do jedné linie. Má
například větší hodnotu zahraniční výjezd několika osob než uspořádání akce na území města
pro stovky lidí? Znevýhodněn bude například spolek, který provozuje čistě zájmovou činnost
pro své členy (avšak i v tomto případě prospěšnou) a z povahy věci se nebude angažovat při
akcích pořádaných městem nebo nebude na určité úrovni s městem spolupracovat. Je
objektivně měřitelným kritériem počet uspořádaných akcí pro veřejnost v průběhu roku? Mají
být žadatelé „továrnou“ na akce, bez ohledu na jejich kvalitu, anebo jde především o kvalitní
a odpovědně připravené akce, byť jen několik do roka? Neuzavírá si tímto způsobem
hodnocení město zbytečně manévrovací prostor pro zohledňování konkrétních okolností?

Ze strany autorů nového systému a předkladatelů bylo opakovaně konstatováno, že jde o
požadavek zákona, který je nutné respektovat. Ano, zákon obsahuje požadavek, aby povinnou
součástí vyhlašovaných programů byla kritéria pro hodnocení žádostí. Nikde však není
řečeno, že se musí jednat o kritéria zcela objektivní, měřitelná – definovaná bodovanými
kritérii. Ministerstvo financí coby autor novely zákona výslovně připouští, že se může jednat
o čistě formální kritéria, např. bezdlužnost vůči poskytovateli dotace, podání žádosti v daném
termínu a se všemi přílohami, sídlo nebo činnost na území města nebo pro občany města. Ač
tedy nejsme proti kritériím jako takovým, je nutné upozornit, že podsouvání informace o tom,
že taková kritéria stanoví zákon, jsou nepravdivá. Město šlo v tomto případě nad rámec
zákona. Zda to bylo dobře, ukáže čas…
Objem finančních prostředků
Každý dotační program obsahuje předpokládaný objem finančních prostředků. Při návrhu
objemu pro rok 2016 se vycházelo z podobnosti minulých let. Jediným dotačním programem,
který však zaznamenal reálný pokles objemu finančních prostředků je Program podpory
volnočasových aktivit. V roce 2015 byla vyčleněna částka 582 000 Kč, pro rok 2016 je
předpokládáno 500 000 Kč. Ostatní dotační programy zaznamenaly nárůst. Do roku 2015
aktivity na podporu volnočasových aktivit nebyly, oproti jiným oblastem, podporovány
prostředky z odvodů loterií a jiných podobných na základě tzv. „loterijní metodiky“.
Na zasedání zastupitelstva města byl ze strany ODS podán návrh, aby finanční prostředky na
tento dotační program byly navýšeny z částky 500 000 Kč na 600 000 Kč. Tento návrh však
nebyl přijat (pro hlasovali pouze čtyři členové zastupitelstva za ODS) s argumenty, že by to
bylo nefér vůči ostatním programům, že by se neměl zvýhodňovat jeden program, s tím, že
bylo šetřeno a snižováno u všech dotačních programů a v případě potřeby bude vyhlášeno
druhé kolo pro podávání žádostí. Avšak následně starosta města prohlásil, že by se případné
druhé kolo mělo týkat jen oblasti sociální a sportovní.
Místo závěru
Je třeba poděkovat všem, kteří se na přípravě nových pravidel podíleli. Až na uvedené
výhrady lze konstatovat, že nový systém pro rozdělování dotací a NFV je krok správným
směrem, který respektuje a je v souladu s platnými právní předpisy. Pokládáme za pozitivní
sjednocení dosavadního roztříštěného systému rozdělování finančních prostředků z rozpočtu
města, stejně tak jako zachování oblastí, ve kterých je možno o dotace žádat.
Rok 2016 bude prvním rokem fungování nového systému. Již na začátku celého procesu se
ukazuje a dochází na naše slova, že ne vše je ideální, že některými pravidly si město jako
poskytovatel zbytečně svázalo ruce.
Dejme však tomuto systému šanci a počkejme, jak vše dopadne. ODS je připravena podílet se
na vyhodnocení úspěšnosti nových pravidel a stejně tak i na případných změnách a úpravách
v budoucnosti.
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