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V současné době se připravuje rozpočet
města na rok 2005, do kterého musíme zahr-
nout předpoklad vracení dotací z předcházející-
ho volebního období, tedy let 1998 až 2002,
včetně nákladů na jejich zmírnění v řádu milió-
nů Kč. Přestože tyto výdaje dostanou přednost
před plánovanými investicemi města, i tak se
negativně odrazí v režijních nákladech města
včetně snížení příspěvků na činnost organiza-
cím i subjektům města.

PROBLEMATIKA DOTACÍ Z LET 1998 až 2002
Zastupitelstvo města dne 10. 11. 2004 veřej-

ně za hrobového ticha vyslechlo od starosty
města rekapitulaci dotační titulů z těchto let
a jejich možné dopady na město. Finanční i kon-
trolní výbory podaly písemné zprávy o kontrole
dotací na obytné zóny a potvrdily ze strany teh-
dejšího vedení města podcenění smluvních
ujednání s poskytovatelem dotace a také se sta-
vebníky rodinných domů.

Zastupitelstvo uložilo Kontrolnímu výboru
zajistit písemná stanoviska ing. Šaldy k jednotli-
vým dotačním titulům, protože ve smyslu záko-
na o obcích § 119 (5) jeho činnosti se kontrola
týkala.

O co vlastně jde? Při kontrolách dotačních
titulů finanční úřad jde striktně po formálních
náležitostech podmínek dotace a bez ohledu na
dosažení účelu dotace, označuje tyto nezávaz-
ná pochybení za porušení rozpočtové kázně
a konstatuje neoprávněné použití prostředků
zálohově poskytnutých ze státního rozpočtu,
zpravidla v plné výši dotace.

1. Dotace na výstavbu nájemních bytů č.p.
109 ve výši 4,16 mil. Kč z 8/2002

Kontrolou Finančního úřadu Praha-východ
(dále jen FÚ) bylo zjištěno porušení rozpočtové
kázně ve výši celé dotace, tedy 4 160 000 Kč
z důvodu porušení podmínek stanovených
smlouvou o dotaci hlavně tím, že město převza-
lo a k datu čerpání dotace mělo v držení finanč-
ní příspěvky od budoucích nájemců. Zjištěnou
skutečnost město napravilo obratem po jejím
zjištění, když před zahájením daňového řízení
z vlastní iniciativy uvedlo věc do stavu odpoví-
dajícího podmínkám dotační smlouvy. FÚ městu
uložil odvod daně ve výši 4,16 mil. Kč a vyměřil
předpis penále ve výši 2,292 mil. Kč. Město
podalo odvolání proti platebním výměrům FÚ
Praha-východ a čeká na výsledek odvolacího
řízení. Protože odvolání nemá odkladný účinek,
splácí město odvody resp. vrácení dotace 4,160
mil. Kč a penále 2,292 mil. Kč měsíčními splát-
kami ve výši 250 tis. Kč, přičemž poslední splát-
ka bude v 8/2006. V případě zamítnutí odvolání
město požádá o prominutí nebo se obrátí na
soud, ale na výdajích v rozpočtu města 2005
nutno počítat se 3 mil. Kč (12 splátek 
x 250.000 Kč).

Městu je již vyměřen celkový odvod včetně
penalizace 6.452.000 Kč.

2. Dotace – Základní škola ul. Komenského –
zateplení a modernizace ve výši 61 mil. Kč
z let 2001, 2002 

Kontrolou FÚ bylo zjištěno porušení rozpo-
čtové kázně jednak jen ve výši 6 420 759,40 
Kč uhrazením víceprací z prostředků státní
dotace a jednak ve výši celé dotace, tedy 
61 000 000 Kč z důvodu nedodržení termínu
realizace akce v 9/2002. Zprávu o daňové kon-
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trole FÚ jsem při jednání na FÚ 22. 10. 2004
nepodepsal, zavázal jsem se poslat FÚ do 30
dní vyjádření města. Zprávu jsem předložil 10.
11. 2004 Zastupitelstvu města, které ji vzalo na
vědomí.

K porušení rozpočtové kázně ve výši 6 420
759,40 Kč uhrazením víceprací z prostředků
státního rozpočtu v roce 2002 lze uvést, že
město ještě před vypršením daného termínu
závěrečného vyhodnocení akce se obrátilo
dopisem na Ministerstvo financí s žádostí
o schválení platby víceprací z prostředků dota-
ce. Až v průběhu stavby bylo totiž zjištěno, že
po demontáži krycích vrstev obvodového
a střešního pláště a obnažení styků nosné kon-
strukce vykazovaly tyto značný stupeň degra-
dace a bylo nutné odstranit chyby a vady této
panelové výstavby, jejichž rozsah nebyl předpo-
kládán při zadání stavby, a které musely být
odstraněny předtím, než mohlo být dále postu-
pováno podle schválené dokumentace. Kdyby
k odstranění zjištěných vad nedošlo a pokračo-
valo by se podle schválené projektové doku-
mentace, bylo by ohroženo i účelné využití
poskytnuté dotace, neboť dokončení podle
schválené PD by znamenalo nehospodárné
zacházení s vloženými prostředky – zjištěné
skryté vady a závady by se projevily v krátké
době a město by muselo přistoupit k další
rekonstrukci k odstranění zjištěných vad (nosná
konstrukce, statické zajištění stávajícího střešní-
ho pláště, elektroinstalace, ústředního topení).
Vzhledem ke snaze zahájit školní rok v 9/2002
bez omezení a dokončit rekonstrukci v daném
termínu, došlo k uhrazení víceprací z dotace,
neboť bývalý starosta města se domníval, že
poskytovatel dotace uhrazení vícenákladů
z dotace schválí. Neschválil, písemná odpověď
přišla až v prosinci 2002, kdy akce ze strany
města byla uzavřena. Proč město nezaplatilo
tyto vícepráce z vlastních prostředků? Kde byly
potřebné peníze města v té době? Článek ing.
Šaldy „Peníze: nejdříve získat, pak utratit“ ze
Zpravodaje leden 2004 nám to řekl – „kotily“ se
potvůrky na otevřených podílových fondech
právě pro školu!

Myslím si, že volební citát PRO Č „nebudeme
si hrát na bankéře, ale peníze vynaložíme než
na podílové fondy raději na nutné investiční
akce“ zde padne jak ulitý! 

K porušení rozpočtové kázně ve výši 61 mil.
Kč za nedodržení závazného max. termínu rea-
lizace akce v 9/2002 lze uvést, že město nespl-
nilo termín realizace akce v 9/2002 především
u plaveckého bazénu, který byl závazným para-
metrem dotace, ale plně hrazen městem,
v investiční bilanci jsou vyčleněny zdroje –
investiční úvěry. Musím vysvětlit – projekt ke
stavebnímu povolení akce „Modernizace
a zateplení obvodového a střešního pláště
Základní školy ulice Komenského“ řešil i využití
nefunkčního atria školy zástavbou 25 m plavec-
kého bazénu s veškerým zázemím a vybave-
ním, který by sloužil především pro výuku pla-

vání v rámci školní výuky a využíval se pro
veřejnost.

Stavební povolení na něj bylo vydáno dne 
27. 10. 2000. V rámci dalšího stupně projektu,
a to prováděcí dokumentace projektu, který na
základě smlouvy o dílo zařizoval zhotovitel,
vyplynuly právě zhotovitelem na realizaci bazé-
nu v atriu nové technické a technologické poža-
davky směřující k podstatnému zvýšení nákla-
dů, které město jako investor zamítlo a rozhodlo
o umístění objektu bazénu vně budovy školy, na
pozemcích města v areálu této základní školy.
Stavebním povolením výst. 635/02/H ze dne 
25. 3. 2002 byla výše popsaná změna umístění
bazénu povolena a do smlouvy o dílo se zhoto-
vitelem byla zahrnuta dodatkem č. 4 ze dne 
3. 7. 2002 s termínem dokončení 5. 12. 2002.
Zde se stala chyba, protože tento termín je
v rozporu s rozhodnutím o dotaci, které říká
max. 9/2002! Bývalý starosta před podepsáním
dodatku č. 4 se zhotovitelem, si měl v předstihu
vyžádat souhlas poskytovatele dotace o posu-
nutí termínu dokončení bazénu včetně navazují-
cí stavby dešťové kanalizace min. na 4/2003,
neboť za termín ukončení se považuje nabytí
právních mocí kolaudačních rozhodnutí! Ještě
lepší řešení by bylo, využít změny umístění
bazénu vně areálu školy k vyjmutí stavby bazé-
nu ze závazných projektovaných parametrů
dotace. Bazén uvnitř školy v atriu byl formálním
parametrem dotačního titulu – mělo to jakouž
logiku, ale přemístěním vně tento parametr logi-
ku úplně ztratil, a protože ho plně hradilo město
úvěrem, mělo i trvat na vynětí tohoto parametru
z dotace! 

Můžete namítnout, že po prohrané bitvě je
každý generálem, ale bohužel, druhý den po
své volbě starostou jsem to samé řešil v dotač-
ním titulu kanalizace Sedlčánky.

Z pozice současného statutárního zástupce
města uvádím, že i přes obě výše zjištěné sku-
tečnosti nedošlo ze strany města k nehospo-
dárnému vynaložení dotačních prostředků či
dokonce k jejich vynaložení v rozporu s účelem
předmětného dotačního titulu, účelu poskytnuté
dotace bylo dosaženo a hlavně, ve školním are-
álu se od září 2002 (parametrový termín ukon-
čení stavby) prokazatelně učilo.

Po našem vyjádření obdržíme od FÚ platový
výměr na odvod 61 mil. Kč a předpis penaliza-
ce cca 33 mil. Kč, takže město si zajišťuje už
nyní právní a daňovou poradenskou firmu pro
uplatnění institutu prominutí.

Městu hrozí celkový odvod včetně penalizace
ve výši cca 94.000.000 Kč.

3. Dotace na výstavbu základní technické
infrastruktury (ZTI) obytných zón (OZ) pro
rodinné domy (RD) resp. bytové jednotky
(BJ)
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