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Informativní zpráva a uzavření Dohody o narovnání v rámci stavby pod názvem Areál 24
rodinných domů
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
schválilo
informativní zprávu ke stavbě pod názvem Areál 24 rodinných domů.
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
uzavřít Dohodu o narovnání v rámci stavby pod názvem Areál 24 rodinných domů mezi statutárním městem
Karviná a příjemci dotace: manželé Ing. Česlav Adamczyk a Ing. Lenka Adamczyková, oba bytem
manželé Ing. Radek Kwiczala a Ing. Eva Kwiczalová, oba bytem
pan Lubomír Laban, bytem
manželé David Niemczyk a
Mgr. Renáta Niemczyková, oba bytem
–
manželé Ing. Roman
Životský a Jana Životská, oba bytem
paní Anna Němčíková, bytem
–
pan Maroš Mokráš, bytem
–
manželé Gabriela Šimrová a Pavel Šimr, oba bytem
paní Lucie
Gvuzďová, bytem
manželé Ludmila Burzyková a Rudolf Burzyk,
oba bytem
–
manželé Ing. Petr Wojaczek a Petra Wojaczková, oba bytem
společnost RD STYL a.s. se sídlem Praha 5, Plaská 622/3, PSČ 15000,
IČ : 25821130, zastoupená: Ing. Eduardem Hanske, členem představenstva, manželé MUDr. Zdeněk Vojkůvka a
MUDr. Radmila Vojkůvková, oba bytem
manželé MUDr. Kristina
Tomalová a MUDr. Lumír Tomala, oba bytem
pan Petr Krahulec, bytem
–
manželé Mgr. Petr Juras a Mgr. Sylva Jurasová, oba bytem
–
manželé Ing. Oldřich Káňa a MUDr. Marcela Káňová, oba bytem
manželé Dr. Richard Oleownik a Ing. Marcela Oleowniková,
oba bytem
/
–
manželé Bc. Lukáš Lapiš a Ing. Andrea Lapišová, oba bytem
paní Mgr. Beáta Šinclová, bytem
/
–
Mizerov, manželé Ing. Robert Sikora a Ing. Zuzana Sikorová, oba bytem Nad Dubinou 139/20, 733 01, Karviná pan Mgr. Roman Svoboda, bytem
/
–
pan Petr Nerovský, bytem
–
pan Marcel Wala, bytem
manželé MUDr. Ivo Šturc a MUDr. Renáta Šturcová, oba bytem
paní Ing. Jiřina Stasieková, bytem
paní Kateřina
Beckles, bytem
paní Ing. Sandra Labanová, bytem
–
dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.
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Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
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Datum: 08.04.2016

Ing. Blanka
Rychla
Za formální správnost

Datum: 08.04.2016

Ing. Jana
Salamonová
Vedoucí oddělení

Komentář
důvodová zpráva
příloha č. 1 k tomuto usnesení

Datum: 08.04.2016

Ing. Helena
Bogoczová, MPA
Vedoucí odboru

Datum: 11.04.2016

Ing. Jan Wolf
Za předkladatele
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Důvodová zpráva
Informativní zpráva a uzavření Dohody o narovnání v rámci stavby pod názvem Areál 24 RD
rodinných domů
Odbor majetkový předkládá k projednání informativní zprávu o stavu stavby a změny staveb
uváděných pod společným názvem „Areál 24 rodinných domů“.
Zastupitelstvo města Karviné dne 22.5.2007 rozhodlo poskytnout dotaci ve výši 12 milionů Kč v letech
2007-2008 a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 12 milionů Kč se stavebníky (zároveň
v postavení příjemců dotace):
Ing. Česlavem Adamczykem, Ing. Lenkou Adamczykovou, Ing. Radkem Kwiczalou, Ing. Evou
Kwiczalovou, Lubomírem Labanem, Evou Labanovou, Davidem Niemczykem, Renatou
Niemczykovou, Ing. Romanem Životským, Janou Životskou, Annou Němčíkovou, Lydií Pietraszkovou,
Petrem Wójcikem, Marošem Mokrášem, Pavlem Šimrem, Gabrielou Šimrovou, Lucií Gvuzďovou,
Erikou Bielczykovou, Rudolfem Burzykem, Ludmilou Burzykovou, Ing. Petrem Wojaczkem, Petrou
Wojaczkovou, MUDr. Zdeňkem Vojkůvkou, MUDr. Radmilou Vojkůvkovou, MUDr. Lumírem Tomalou,
MUDr. Kristinou Tomalovou, Petrem Krahulcem, Mgr. Petrem Jurasem, Mgr. Sylvou Jurasovou, Ing.
Oldřichem Káňou, MUDr. Marcelou Káňovou, Petrem Olšákem, Věrou Olšákovou, Dr. Richardem
Oleownikem, Ing. Marcelou Oleownikovou, společností RD STYL a.s. se sídlem Krmelínská 27/778,
Ostrava-Hrabová, PSČ 720 00, a to na vybudování souboru staveb a změn staveb pod názvem "Areál
24 rodinných domů".
Smlouva o poskytnutí dotace č. OS 452/155283/2008/OI/To byla uzavřena dne 19.11.2008.
Stavba inženýrských sítí a komunikace byla zahájena 31.07.2008. Realizace probíhala dle projektové
dokumentace, která obsahuje stavební objekty dešťové kanalizace, splaškové kanalizace,
komunikace, komunikace pro pěší, přeložku jodobromové vody, plynovodní řád, veřejné osvětlení a
vodovodní řád. První faktura příjemci dotace dle smlouvy o poskytnutí dotace byla zaplacena dne
27.04.2009. Faktury byly hrazeny po odsouhlasení a předložení dokladu o zaplacení na číslo účtu 866160200287/0100, které sloužilo pro platební styk ve vztahu k dodavatelům i poskytnutí dotace.
Termín dokončení stavby byl 30.06.2009.
Dne 07.12.2010 rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 46 o uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 19.11.2008, který byl dne 10.12.2010 uzavřen. Předmětem
dodatku č. 1 bylo zrealizovat stavbu nejpozději do 31.12.2011.
Jelikož soubor staveb nebyl zcela zrealizován a dokončen ani v roce 2011, Zastupitelstvo města
Karviné rozhodlo o prodloužení termínu dne 31.01.2012 usnesením č. 271 a zároveň rozhodlo uzavřít
s příjemci dotace dodatek č. 2, s termínem dokončení staveb do 31.12.2012. Dokončením stavby se
rozumí předložení kolaudačních souhlasů a dokladů na všechny stavební objekty. Ve smlouvě o
výstavbě bylo mimo jiné dohodnuto, že po vydání kolaudačních souhlasů převezme statutární město
Karviná prostřednictvím darovací smlouvy vodovodní řad, veřejné osvětlení, splaškovou a dešťovou
kanalizaci, komunikaci a chodníky.
Písemné vyhotovení dodatku č. 2 bylo dne 02.02.2012 předáno zástupci stavebníků a příjemců
dotace Ing. Prekopovi k zajištění podpisů všech příjemců dotace. Tento dokument však nebyl nikdy
podepsán, a tedy platí ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 19.11. 2008 ve znění dodatku
č. 1 ze dne 10.12. 2010 s termínem dokončení souboru staveb do 31.12. 2011.
Na základě usnesení č. 2890 Rady města Karviné ze dne 24.07.2013 bylo zasláno všem příjemcům
dotace Upozornění na porušení rozpočtové kázně a na možnost uložení odvodu a penále dle § 22
zák. č. 250/2000 Sb., které zpracovala advokátka JUDr. Dagmar Soukenková, která byla pověřena v
této cause zastupovat statutární město Karviná.
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To, že jednotlivé stavby nebyly dokončeny do výše uvedeného data vyplývá zejména z těchto
dokumentů:
1/ Zápis o předání a převzetí díla ze dne 14.10.2009, sepsaný mezi objednatelem – Sdružením
vlastníků areálu 24 RD a zhotovitelem – firmou KNOSS, s.r.o., z jehož přílohy A vyplývá, že na díle
nebyla zrealizována poslední obrusná vrstva komunikace.
2/ Rozhodnutí o předčasném užívání stavby účelové komunikace veřejně přístupné a stavby účelové
komunikace veřejně přístupné pro pěší č.j. MMK/002053/2012 ze dne 05.01.2012, kde jsou mimo jiné
popsány stavební práce, které zbývá provést pro úplné dokončení stavby - provedení živičné vrstvy
ABJ III tl. 40 mm na parc. č. 2010/1, 2012/8 v k.ú. Karviná-město. Předčasné užívání je zde povoleno
do 31.12.2012. Žádost o povolení předčasného užívání ze strany stavebníků byla podána dne
31.10.2011 a je zde jimi samotnými uvedeno, že stavba není dosud dokončena. (Tomuto rozhodnutí
předcházela obsahově obdobná rozhodnutí č.j. MMK/150680/2009 ze dne 16.12. 2009, kterými bylo
povoleno předčasné užívání do 19.11. 2010 a rozhodnutí č.j. MMK/068552/2011 ze dne 20.06. 2011,
kterým bylo povoleno předčasné užívání staveb do 31.12.2011).
Argumentace zástupce stavebníků - Ing. Prekopa, že dle protokolu o předání a převzetí díla a
doložené fakturace bylo dílo dokončeno a dotace vyčerpána v termínu dle Smlouvy, není pro
posouzení porušení zákona o č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění,
platném ke dni podpisu Smlouvy, podstatná. Podle zákona je totiž neoprávněným použitím peněžních
prostředků jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem, smlouvou nebo
rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků, nebo porušeny podmínky, za kterých byly příslušné
peněžní prostředky poskytnuty.
V tomto konkrétním případě pak došlo ze strany příjemců dotace k porušení § 22 odst.2 zák. č.
250/2000 Sb., když nebyla dodržena smluvně převzatá povinnost realizovat výše uvedený soubor
staveb a jejich změn do 31.12.2011.
Dle § 22 odst. 4/ a odst.5/ zák. č. 250/2000 Sb. – fyzická osoba, která porušila rozpočtovou kázeň je
povinna provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu, z něhož jí byly prostředky
poskytnuty. Výše odvodu pak odpovídá částce neoprávněně použitých prostředků. O uložení odvodu
rozhoduje v samostatné působnosti Magistrát města Karviná (dále jen MMK).
Z dikce zákona vyplývá, že uložení odvodu nezáleží na vůli rozhodujícího orgánu. Tento je v případě
porušení Smlouvy o poskytnutí dotace povinen odvod uložit. Rovněž zákon nevyžaduje zaviněné
porušení Smlouvy, odpovědnost za její porušení je zde koncipována jako objektivní.
Až dne 05.08.2013 předložil zástupce stavebníků kolaudační souhlas s užíváním staveb veřejně
přístupné účelové komunikace, včetně účelové komunikace veřejně přístupné pro pěší (chodník) na
pozemcích parc. č. 1831/71, 1831/72, 1831/73, 1831/74, 2010/1, 1831/24, 1831/27, 1831/25,
1831/28, 2012/8, 2012/23, 2010/15 a na pozemcích parc. č. 1831/76, 2010/16 a stavby účelové
komunikace veřejně přístupné pro pěší na pozemcích parc. č. 1822/4 a 1831/75, vše v k.ú. Karvináměsto, obec Karviná pod názvem „Areál 24 rodinných domů“.
Zároveň v tomto podání zástupce stavebníků a příjemců dotace vyzval statutární město Karviná k
předložení písemné výzvy a stanovení lhůty k předání výše uvedených staveb. Zároveň komunikaci a
chodník tímto podáním nabídl městu k bezúplatnému převodu. Dle účetních dokumentů, které k těmto
dílům městu předal, činí cena komunikace částku 3.261.373,37 Kč bez DPH a cena chodníků
654.983,56 Kč bez DPH.
Ještě ke dni 04.10.2013 nebyly v katastru nemovitostí zapsány geometrické plány skutečného
provedení stavby komunikace a chodníku a nebylo tedy možné provést bezúplatný převod těchto
staveb na statutární město Karviná, jak bylo účastníky dohodnuto ve smlouvě o výstavbě. Toto bylo
realizováno až darovací smlouvou ze dne 14.08.2014, když souhlas s nabytím formou daru byl udělen
usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 772 ze dne 29.4.2014.
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Z výše uvedené rekapitulace je zřejmé, že teprve v roce 2013, kdy byla na pozemní komunikaci
položena živičná vrstva ABJ III tl. 40 mm, bylo dokončeno dílo, na které byla dotace poskytnuta. Ze
strany příjemců dotace tedy prokazatelně došlo k porušení zákona č. 250/222 Sb. v platném znění,
když soubor staveb nebyl dokončen do 31.12.2011.
V čl. II. Smlouvy je upraveno právní postavení příjemců dotace, kdy tito jsou v pozici příjemců
společných a nerozdílných. Lze tedy odvod požadovat po všech společně či po kterémkoliv z nich. O
uložení odvodu rozhoduje v samostatné působnosti obecní úřad.
Odvod a penále za porušení rozpočtové kázně lze uložit do 10-ti let počítaných od 1. ledna roku
následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně - zde do 1. ledna 2022.
Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen
zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto
odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do
dne, kdy byly prostředky odvedeny.
Rozhodnutí o uložení odvodu a penále přezkoumává v přenesené působnosti krajský úřad podle
zvláštního zákona. Správní orgán při přezkoumání rozhodnutí může rozhodnutí pouze zrušit nebo
zrušit a vrátit k novému projednání.
Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále může z důvodů hodných zvláštního
zřetele povolit orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, na základě písemné žádosti
toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň.
Problematika byla znovu projednávána na poradě uvolněných funkcionářů dne 31.08.2015.
Informativní zpráva byla vzata na vědomí a bylo rozhodnuto připravit pro jednání RM a ZM Karviné
materiál s tím, že statutární město Karviná z důvodu porušení smlouvy ze strany příjemců dotace
rozhodne o odvodu ve výši poskytnuté dotace a písemně všechny stavebníky a zároveň příjemce
dotace informovat o postupu.
Dne 11.03.2016 byla statutárnímu městu Karviná prostřednictvím společnosti GARMOND s.r.o.
zaslána Žádost o uzavření dohody o narovnání k projednání v orgánech města.
Předmětná Dohoda o narovnání vznikla na základě jednání obou právních zástupců, na straně
statutárního města Karviné JUDr. Soukenkové a na straně příjemců dotace JUDr. Ing. Schindlera.
Účastníci této dohody o narovnání sjednají:
a)

termín pro realizaci Staveb, na které byla dotace poskytnuta do 31.12.2012.

b)
termín pro zajištění dokladů, nad rámec Smlouvy, prokazujících užívání Staveb v souladu se
stavebně právními předpisy pro užívání dokončených staveb u staveb technické a dopravní
infrastruktury do 31.07.2013.
Účastníci této dohody vycházeje shodně z původního úmyslu smluvních stran, který je vedl v roce
2009 k uzavření Smlouvy, konstatují naplnění účelu Smlouvy včetně naplnění všech jejich záměrů a
cílů ke dni uzavření této dohody o narovnání a dohodli se na tom, že veškerá ustanovení Smlouvy,
jakož i ustanovení Dodatku č. 1 ke Smlouvě, považují ke dni uzavření této dohody za řádně splněná.
Statutární město Karviná prohlašuje, že uzavřením této dohody zanikne případný důvod, pro který by
statutární město Karviná mělo uložit odvod a penále za porušení rozpočtové kázně ve smyslu
ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, za případné
porušení rozpočtové kázně související s poskytnutím dotace na základě Smlouvy.
Informativní zpráva a uzavření předmětné Dohody o narovnání byla projednávána na 33. schůzi Rady
města Karviné dne 06.04.2016. Rada města Karviné usnesením č. 2173 doporučila Zastupitelstvu
města Karviné schválit informativní zprávu ke stavbě pod názvem Areál 24 rodinných domů a
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rozhodnout o uzavření Dohody o narovnání v rámci stavby pod názvem Areál 24 rodinných domů
mezi statutárním městem Karviná a příjemci dotace viz příloha č. 1 k tomuto usnesení.

Stanovisko Odboru majetkového:
Odbor majetkový na základě projednání v Radě města Karviné doporučuje Zastupitelstvu města
Karviné schválit informativní zprávu ke stavbě pod názvem Areál 24 rodinných domů a rozhodnout o
uzavření Dohody o narovnání v rámci stavby pod názvem Areál 24 rodinných domů mezi statutárním
městem Karviná a příjemci dotace viz příloha č. 1 k tomuto usnesení.

Příloha č. 1 k usnesení
Návrh Dohody o narovnání č. MMK/SML/172/2013, který je odsouhlasen oběma smluvními stranami.
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení
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