
                   Příloha č. 4

Dobrý den pane předsedo,

kontrolní skupina se snaží zjistit zda je způsob, jakým je dotace použita, v souladu s uzavřenou 
smlouvou a snaha kontrolní skupiny je vedena pouze s cílem zmapovat celý proces nakládání s dotací, 
tedy veřejnými prostředky města. Trvám tedy na poskytnutí informací, které dovolí plně ověřit 
transparentnost postupu a účelnost při nakládání s veřejnými prostředky a to obzvlášť v organizaci, 
která je městem vlastněna! 

Kontrolní výbor má pravomoc se zabývat i podstatou uzavřených smluv a zujímat k nim stanoviska, 
které následně předkládá zastupitelstvu a posuzovat, zda nekolidují s platnými zákony.

Odvolávám na METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ vydané 
ministerstvem vnitra, (viz. příloha) kde je výslovně uvedeno:

„V zajmu zajištěni potřebných podkladů pro realizaci zákonem založené kontrolní působnosti
těchto výborů jsou kontrolní a finanční výbory OPRÁVNĚNY požadovat např. předloženi
potřebných dokladů (pokud se vztahuji k předmětu kontroly) od orgánů či zaměstnanců obce,
resp. I OD ZAMĚSTNANCŮ PRÁVNICKÝCH OSOB, KTERÉ OBEC ZALOŽILA NEBO ZŘÍDILA.“

Pan náměstek uvedl následující:

„kontrola má být prováděna převádějícím pouze v nezbytném rozsahu ke splnění účelu této kontroly. 
Tvrdím, že kontrola výběrových řízení na dané akce není nezbytná pro posouzení kontroly dodržení 
podmínek při čerpání dotace, neboť k těm postačuje předložení smluv o dílo, fakturace, účtování 
daných akcí a fyzická kontrola provedené investice. K případnému rozšíření kontroly by se dle mého 
názoru měl vyjádřit kontrolní výbor a poté i městské zastupitelstvo, přičemž by mělo být respektováno 
znění smlouvy o dotaci.“

K tomu pouze konstatuji, že je toto tvrzení stále nevyvrací odůvodněnost požadavků komise 
kontrolního výboru k nahlédnutí do výběrových řízení a není potřeba dalšího rozhodování 
kontrolního výboru či rozhodnutí zastupitelstva. 

V článku III bod 7 je uvedeno mimo jiné: 

„Předávající nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni kontrolovat, zda příjemce použil poskytnutou 
dotaci ke sjednanému účelu a v souladu s ujednáními této smlouvy a zda příjemce splnil povinnosti 
pro něj vyplývající z této smlouvy, a to v rozsahu celého účetnictví příjemce.“

Výběrová řízení jsou součástí nákladů o které jsou následně navýšeny náklady na investiční akci a 
jsou součástí účetnictví společnosti Teplo Přerov a.s.!!!

V článku I. bodu zmatečně uvedeném ve smlouvě jako bod 4, později dodatkem změněn na bod 5, je 
uvedeno:

„Příjemce se zavazuje, že sportoviště bude provozovat s cílem vykázání úspor, spojených 
s provozováním těchto sportovišť. Z vykázané úspory je příjemce povinen použít 90% na investice do 
pronajatého nemovitého majetku (dále jen investiční úspora) a zbývajících 10%  je příspěvkem na 
provoz příjemce“



I z dalšího odstavce smlouvy je možno dovodit, že kontrolujeme, zda výše úspor nebyly vykázány 
nepřiměřeně nízké kvůli neodůvodněně vysokým nákladům na provoz. Klíčová je i informace, zda 
investice z úspory byla dodána v přiměřené cenové hladině. Jde o majetek města, který je touto 
investicí zhodnocen. Přiměřenost ceny jednoznačně určuje způsob jakým je vedeno výběrové řízení. 
Pokud kontrolní výbor nebude moci nahlédnout do výběrových řízení nebude moci vyloučit 
podezření na předraženost investice, či neúměrně nafouklých provozních nákladů. 

Je absurdní, pokud pan náměstek neumožňuje, jako člen představenstva společnosti Teplo Přerov 
a.s., zpřístupnit k nahlédnutí kontrolnímu výboru, dokumenty, které požaduje. 

Poslední žádost pana náměstka je, dle mého názoru, již zcela mimo jeho kompetenci. Zákon mi 
nezakazuje komunikovat při plnění kontrolního úkolu s kýmkoli, koho uznám relevantním pro získání 
potřebných informací, vedoucích ke splnění zadaného kontrolního úkolu. Jako člen kontrolního 
výboru jsem podřízen pouze zastupitelstvu a předsedovi kontrolního výboru. Tedy si dovolím i nadále 
komunikovat přímo i s Mgr. Kulíškem Josefem, který je předsedou představenstva společnosti Teplo 
Přerov a.s..

Cituji z metodického doporučení, ze kterého dedukuji podobné pravomoci, jak pro kontrolní výbor, 
tak i pro prvního náměstka:

„Starosta obce nemá rozhodně vůči finančnímu výboru výsadnější postaveni, než „prostý“
člen zastupitelstva. Je tedy vyloučeno, aby starosta bez opory rozhodnuti celého zastupitelstva
cokoliv členům výboru zakazoval či povoloval, resp. nařizovat“

Děkuji a jsem s pozdravem.

Jiří Kohout


