Několik poznámek k mimořádnému zasedání zastupitelstva města
dne 28. 4. 2016
Na mimořádném zasedání zastupitelstva města Nový Jičín dne 28. 4. 2016 byly projednány žádosti
o individuální dotace sportovním organizacím na dofinancování jejich činnosti v roce 2016. Důvod
byl jasný. V programových dotacích nezískaly sportovní organizace takové prostředky, jaké
dostávaly v minulých letech a jaké byly jejich požadavky v žádostech na rok 2016. Objem
rozdělovaných finančních prostředků na tyto účely se oproti minulým rokům zásadním způsobem
snížil. Město Nový Jičín obdrželo žádosti o individuální dotace v oblasti sportu v celkové výši 6,2
mil. Kč.
Rada města doporučila schválit dotace v plné výši. Nicméně návrh usnesení zastupitelstva města
v části rozpočtového opatření byl formulován tak, že tyto prostředky měly být zajištěny „zapojením
nevyčerpaných prostředků z Programu Města Nový Jičín na podporu sportu“. Jenže v tomto
programu zůstalo nevyčerpáno 861 600 Kč. Jinými slovy rada města doporučila zastupitelstvu
schválit dotace v objemu 6,2 mil. Kč z kapitoly rozpočtu, ve které se nacházela částka 861 600 Kč.
Přestože na to vedoucí finančního odboru Městského úřadu Nový Jičín upozorňovala, členové rady
města naprosto situaci nepochopili. Na naše opakované upozornění, že návrh usnesení je
formulován špatně, je v rozporu se zákonem a schváleným rozpočtem města na rok 2016 a reálně
neproveditelný (v případě takto schváleného usnesení by nemohlo město prostředky příjemcům
dotací vyplatit) jsme se dočkali pouze slov o kritice, že všechno rozbíjíme, neplodné diskusi, ať
sami něco navrhneme. Ale je to asi jako byste šli na nákup se stovkou v peněžence a udělali nákup
za 1 000 Kč.
Druhou linií, kterou se zasedání zastupitelstva města neslo, byly tzv. loterijní peníze (odvod
z výherních hracích přístrojů a odvod z loterií a podobných her), ke kterým se mnozí upínají, a ze
kterých by se podle nich mohla financovat činnost sportovních organizací. Dle schváleného
rozpočtu města na rok 2016 je na příjmové straně předpokládán objem 18 850 000 Kč. Dle
vyjádření finančního odboru v materiálu pro zasedání zastupitelstva města obdrželo město ke dni
18. 4. 2016 z odvodů z loterií částku 3,74 mil. Kč. Někteří zastupitelé argumentovali tím, že tyto
peníze může město sportovním organizacím rozdělit. Ale zřejmě nechápou, že tyto peníze nejsou
volnými prostředky města, které může použít na libovolný účel, ale jsou zapojeny do rozpočtu,
tudíž i zapojeny na straně výdajů. Jinými slovy pokud je plánován příjem 18,8 mil. Kč, skutečný
příjem je 3,7 mil. Kč, tak těchto 3,7 mil. Kč nemůže město volně (bez jakékoliv změny rozpočtu)
použít, ale naopak musí někde najít 15,1 mil, Kč, tedy buď navýšit příjmy anebo snížit výdaje
(např. vypuštěním určité investiční akce). Pokud je na účtu města 12 mil. Kč z plánu ve výši 18,8
mil. Kč, tak město není v plusu 12 mil. Kč, ale v minusu 6,8 mil. Kč.
Na základě opakovaných sdělení z naší strany o nehlasovatelnosti návrhu usnesení v části týkajícího
se rozpočtového opatření byla starostou města vyhlášena přestávka a vedení města spolu
s příslušnými zaměstnanci městského úřadu šli hledat, z jakých peněz by dotace mohly být
vyplaceny. Nakonec se dílo podařilo. Vedoucím odboru majetku rozvoje a investic bylo sděleno, že
obdrželi informaci od pracovnice krajského úřadu Moravskoslezského kraje, že dotaci ve výši 10
mil. Kč, která byla městu schválena na financování nákladů souvisejících s rozšířením průmyslové
zóny v Novém Jičíně (vybudování obecné infrastruktury), je možno použít na akci „Ulice Hřbitovní

– chodníky, autobusové zastávky“. Tato akce byla v rozpočtu města na rok 2016 zařazena a byly
zde vyčleněny prostředky ve výši 10 mil. Kč. Zastupitelům bylo vysvětleno, že tato akce bude
realizována z dotačních prostředků poskytnutých Moravskoslezským kraje na rozšíření průmyslové
zóny a tyto „ušetřené“ peníze (vlastní zdroje města) mohou být použity na dofinancování činnosti
sportovních organizací.
Tak se i stalo. Zastupitelstvo města nicméně schválilo na základě pozměňovacího návrhu
sportovním organizacím dotace v celkovém objemu 3,1 mil. Kč, tedy pouze 50 % z požadované
částky každému žadateli. Avšak usnesení je i tak podle nás formulováno nešťastně. Konkrétně
v části u rozpočtového opatření takto: „poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Nový Jičín
ve výši … Kč účelově určenou na dofinancování …, ve výši … Kč zapojením nepoužitých
rozpočtových prostředků na akci ulice Hřbitovní – chodníky, autobusové zastávky.“ Nebylo
schváleno žádné rozpočtové opatření, kterým by se příslušná částka přesunula z kapitoly odboru
majetku, rozvoje a investic (položka 2219) do kapitoly odboru školství, kultury a sportu (org. 1131,
1132, 1134). Zastupitelstvo pouze projevilo vůli deklarovat, kde na dotace sportovcům vezme
město peníze. Jednoduše řečeno tedy část dotací (2,2 mil. Kč) sportovním organizacím bude
vyplacena z rozpočtové kapitoly odboru majetku, rozvoje a investic, který s touto problematikou
nemá nic společného. I tady jde vidět profesionalita a odbornost vedení města.
Snad všichni předpokládali, že bude hotovo a schváleno za 15 minut. Nečekaně se díky naprosté
nepřipravenosti vedení města stalo ze zasedání zastupitelstva smutné divadlo a dvouhodinová
přehlídka bezradnosti a ztraceného času.
Jelikož jsme byli už několikrát vyzváni, abychom jen nekritizovali, ale navrhli konkrétní řešení,
přinášíme zde několik námětů. Do budoucna (pro rozpočet na rok 2017) navrhujeme následující:
1. V rozpočtu města vytvořit v rámci určité organizační jednotky (odbor městského úřadu)
položku „Individuální dotace“. V této položce bude alokován určitý objem finančních
prostředků, který bude sloužit pro uspokojování žádostí o individuální dotace v průběhu
rozpočtového roku. Bude tak vždy jasné, z jakých peněz se daná dotace poskytuje.
2. Jsme pro návrat k původní ideji individuálních dotací v rámci systému rozdělování dotací
z rozpočtu města, tedy že se bude jednat skutečně o jedinečné, mimořádné nečekané
záležitosti (slovy směrnice se jedná o „mimořádnou či nenadálou situaci hodnou zvláštního
zřetele“), které mají být takto podporovány, nikoliv o systémovou podporu ze strany města
narušující a obcházející stanovený systém programových dotací, který respektuje a dodržuje
naprostá většina žadatelů.
3. Po schválení rozdělení programových dotací na daný kalendářní rok nevyčerpané prostředky
v jednotlivých programech rozpočtovým opatřením přesunout do položky „Individuální
dotace“. V této položce budou alokovány nevyčerpané prostředky a nebudou, jako nyní,
schvalovány individuální dotace z prostředků programových dotací. Má to sice logiku v tom
smyslu, že město ví, odkud bere peníze na individuální projekty – zbyly finanční prostředky,
ale nemá logiku, že se schvalují na individuální dotace prostředky z programových dotací,
jelikož rozpočtově spolu nemají nic společného.
4. V případě jakéhokoliv přesunu finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu nebo
v případě poskytování finančních prostředků třetím subjektům vždy schvalovat jasné a
srozumitelné rozpočtové opatření, které bude obsahovat informaci o tom, kolik finančních
prostředků se přesouvá odkud a kam a z jakého důvodu. Ne vždy se tak dnes děje.

