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Přítomni: poslanci podle prezenčních listin.
Jednání zahájil v 14:05 hod. předseda výboru B. Sobotka. Přivítal hosty, členy výboru a
poté navrhl, aby se schůze řídila následujícím pořadem:
1.

Návrh na změnu Pravidel pro poskytování dotací z programu 298 220 – Akce
financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR

2.

Technické změny ve státním rozpočtu

3.

Sdělení předsedy, různé

4.

Návrh termínu a pořadu další schůze výboru

Navržený pořad byl schválen všemi přítomnými (15, 0, 0), přehled hlasování je uveden
v příloze zápisu č. 1.
1.
Návrh na změnu Pravidel pro poskytování dotací z programu 298 220 – Akce financované
z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR
Předseda výboru posl. B. Sobotka požádal místopředsedu výboru posl. L. Šustra o úvodní
slovo k předloženému návrhu změn pravidel programu a dále o zdůvodnění jeho pozměňovacího
návrhu k předloženému materiálu. Místopředseda výboru L. Šustr uvedl, že v současné situaci není
možné, aby občanská sdružení mohla získat dotaci v případě, že majetek, k jehož zhodnocení má
dotace směřovat, není ve vlastnictví tohoto sdružení, ale pouze v dlouhodobém pronájmu. Dále uvedl,
že by bylo vhodné, aby v určitých případech mohlo být upuštěno od povinné spoluúčasti příjemce
dotace, neboť spoluúčast, byť dosahuje pouze 10%, je mnohdy zcela mimo finanční možnosti
občanského sdružení, a proto tato spoluúčast může být realizována nestandardním způsobem, který je
nejen v rozporu se stávajícími pravidly, ale také se zákonem, což v žádném případě nebylo záměrem
rozpočtového výboru při schvalování pravidel pro program 298 220.
Poté vystoupil posl. V. Vilímec, který uvedl, že souhlasí s navrhovanou úpravou vztahu mezi
vlastníkem nemovitosti a dlouhodobým nájemcem, ovšem upuštění od spoluúčasti příjemce dotace
vidí jako problematické. Dále vystoupil místopředseda výboru posl. P. Hrnčíř, který označil spoluúčast
ve výši 10% jako velmi vstřícné gesto vůči příjemci dotace. Tato spoluúčast by měla platit pro všechny
příjemce dotace bez výjimek. Posl. M. Doktor rovněž trval na zachování spoluúčasti příjemce dotace,
změnu pravidel v průběhu roku nepovažuje za správnou. Zástupce MF J. Coňk uvedl, že navrhovaná
změna pravidel, která se týká úpravy vztahu vlastníka nemovitosti a dlouhodobého nájemce neovlivní
v žádném případě čerpání dotací přidělených z rozpočtu na rok 2007.
Předseda výboru posl. B. Sobotka požádal předkladatele návrhu místopředsedu výboru posl.
L. Šustra o navržení způsobu hlasování o jednotlivých navrhovaných změnách.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 325 (15, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze
zápisu č. 1.

2.
Technické změny ve státním rozpočtu
Předseda výboru posl. B. Sobotka informoval výbor o dalším případu, kdy příjemce dotace
přidělenou dotaci na rok 2007 vůbec nevyčerpá. Jednalo se o TJ Sokol Sadská. Poté navrhl výboru
přijmout usnesení, jimiž by výbor Ministerstvu financí doporučil nevyčerpané prostředky využít
na jinou naléhavou akci. Výbor pak doporučil Ministerstvu financí rezervy z nevyčerpaných
dotací státního rozpočtu na rok 2007 využít ještě v roce 2007.
Byla přijata usnesení č. 322, 323 (15, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze zápisu
č. 1.
3.
Sdělení předsedy, různé
Posl. P. Suchánek vznesl dotaz na zástupce MF J. Coňka k technickým lhůtám stanoveným MF
pro příjemce dotací. Stanovení termínu 30. srpna pro uzávěrku u akcí a subjektů, které musely návrh
přepracovávat na pokyn MF je problematické. Poté předseda výboru posl. B. Sobotka vyzval členy
výboru, aby případné stížnosti příjemců dotací na problémy se zpracováním podkladů pro MF a čerpáním
dotací předkládali tajemníkovi výboru P. Jelínkovi.
Tajemník výboru P. Jelínek informoval členy výboru o stavu příprav cesty části rozpočtového
výboru spolu s některými členy hospodářského výboru do Turecka.
4.
Návrh termínu a pořadu další schůze výboru
Předseda výboru posl. B. Sobotka předložil návrh na usnesení. Tento předpokládá svolání
schůze rozpočtového výboru na 10. října 2007.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. 324 (15, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze
zápisu č. 2.
***
Předseda výboru B. Sobotka poděkoval přítomným za spolupráci. Schůze byla ukončena téhož
dne v 15:00 hod.
***
Dne 1. října 2007
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