M Ě S T O

J I L E M N I C E

Kontrola dodržení podmínek, za kterých byly poskytnuty
dotace z grantových programů Podpora podnikatelů
COVID I a COVID II
-

Výsledek kontroly
Starostovi města Jilemnice byl předložen zápis z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva
města Jilemnice (dále jen „Kontrolní výbor“), jejímž předmětem bylo „poskytování grantů v rámci
programu COVID I a COVID II“ (dále jen „Zápis“).
Dle údajů uvedených v Zápisu nalezl Kontrolní výbor nedostatky u žádostí o dotaci v souhrnné výši
1.132.000,- Kč, a proto požádal příslušné orgány města Jilemnice o zahájení kontroly napadených žádostí.
Starosta města, ve spolupráci s dalšími zaměstnanci Odboru vedení úřadu, tak na základě žádosti Kontrolního
výboru, uvedené v Zápisu, provedl důkladnou kontrolu každého, Kontrolním výborem napadeného případu
poskytnutí dotace z grantových programů Podpora podnikatelů COVID I a COVID II.
U většiny Kontrolním výborem napadených případů bylo po prvotním posouzení vyhodnoceno, že tyto,
navzdory zjištěním Kontrolního výboru, splňují podmínky grantových programů Podpora podnikatelů
COVID I a COVID II. Odůvodnění těchto závěrů u každého z napadených případů je uvedeno v příloze
tohoto podání (tabulka s názvem „Podklady pro kontrolu COVID-posouzeni,vyhodnoceni“).
U případů, jež zůstávaly po provedení prvotní kontroly spornými, a jež tak nebyly důsledkem přepjatého
formalismu Kontrolního výboru, přímo rozporného s „duchem zákona“ těchto grantových programů, byl
stanoven další postup. Dotčení příjemci dotací byli vyzváni (i) k odstranění konkrétních nejasností
obsažených v jejich žádostech o dotaci, nebo již přímo (ii) k vrácení nesprávně obdržené (části) dotace.
Po vyhodnocení veškerých Kontrolním výborem napadených případů bylo uzavřeno, že:
-

z grantového programu Podpora podnikatelů COVID I byla nesprávně vyplacena částka v souhrnné
výši 33.348,- Kč,
z grantového programu Podpora podnikatelů COVID II byla nesprávně vyplacena částka v souhrnné
výši 27.265,- Kč.

S příjemci dotací, jimž byla dotace vyplacena v nesprávné výši, příp. nesprávně přiznána, budou vedena, při
dodržení povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejm. zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, individualizovaná jednání o podmínkách vrácení
nesprávně vyplacených částí dotace (např. sjednáním splátkových kalendářů) tak, aby povinnost vrátit
poskytnutou podporu neuvrhla dotčené podnikatele do (krátkodobé) platební neschopnosti.
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