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19.11.2012

Vážení členové kontrolního výboru zastupitelstva, 

reaguji na E-mail jednoho z vašich členů kontrolního výboru viz.příloha a zasílám vám následující 
vyjádření. 

Dle mého názoru při požadavcích kontrolní skupiny kontrolního výboru je nutné vycházet z usnesení 
zastupitelstva č.j. 544/13/2/2012, kdy zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor provedením kontroly dodržení 
podmínek při čerpání dotací stanovenými smlouvou č. 11-015-061-08 včetně dodatků. Pokud vyjdeme z 
textu dané smlouvy „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. Předávající nebo 
osoba jím pověřená jsou oprávněni provést fyzickou kontrolu provozu sportovišť, na něž byla dotace 
poskytnuta. Příjemce s výše uvedenými kontrolami souhlasí, zavazuje se je předávajícímu nebo osobě jím 
pověřené umožnit a poskytnout předávajícímu nebo osobě jím pověřené veškerou součinnost. Předávající 
nebo osoba jím pověřená jsou povinni provádět výše uvedené kontroly pouze v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu těchto kontrol. Předávající nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni provádět výše uvedené kontroly 
v období od 1.5.2008 do 31.12.2019“  (čl. III/7 smlouvy), pak 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.

Současně žádám předsedu kontrolní komise, aby příště komunikace probíhala mezi předsedou 
kontrolního výboru a předsedou představenstva naší společnosti, případně ředitelem společnosti.

S pozdravem 

Mgr. Josef Kulíšek 
       předseda představenstva

Petr Laga
předseda kontrolního výboru zastupitelstva


