Mimořádné jednání rady města č. 01
ze dne 29. 04. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně
Nové věci k projednání
M1/1 RM projednala informaci starosty, kterému sdělil JUDr. Svejkovský, že mu bylo
doručeno sdělení k podnětům na upuštění od předepsání úroku z posečkání. JUDr.
Svejkovský vznesl dotaz, zda město vezme zpět žádost o upuštění od předepsání úroku,
a správce daně tak nebude zapisovat poskytnutí podpory de minimis do Centrálního registru
podpor malého rozsahu, nebo město vysloví souhlas s poskytnutím podpory de minimis,
správce daně by vydal jako poskytovatel podpory de minimis rozhodnutí o upuštění od
předepsání úroku z posečkané částky. JUDr. Svejkovský dodal, že mu není mi známo, jaké
negativní dopady by měl zápis do Centrálního registru podpor malého rozsahu – de minimis.
Pokud městu nic nebrání v tom, aby obdrželo podporu malého rozsahu, žádá o vyjádření
obratem, aby zaslal souhlas s poskytnutím podpory de minimis a požádal o vyhovění našemu
podnětu na upuštění od předepsaného úroku – to je částky 243.467,-Kč. Poté bude
postupováno cestou práva. RM vyslovuje za Město Horšovský Týn souhlas s poskytnutím
podpory de minimis, a to ve výši požadovaného upuštění od předepsání úroků z posečkání –
243 467.-Kč a souhlasí se zaznamenáním poskytnuté podpory do Centrálního registru podpor
malého rozsahu – de minimis. Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Hlasování o výše uvedeném bodu programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.

4) Závěr
1. Rada města skončila v 14,30 hod.
2. Zápis zpracoval, za vyřízení písemností a evidenci příloh, pokud není uvedeno jinak
odpovídá tajemník.

….................................
Václav Mothejzík
starosta v.r.

….. …..............................
David Škopek
místostarosta v.r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu
osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení Rady města
Horšovský Týn jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

