
Pořadové číslo:  33/2 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 9.11.2017 

Návrh pro 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 11. 

2017 

Zpravodaj:  Michal Zácha, předseda Kontrolního výboru 

Navrhovatel:  Kontrolní výbor 

Zpracovatel:  Michal Zácha, předseda Kontrolního výboru 

 

Název návrhu: 

Výsledky kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. bere na vědomí protokol z kontroly dodržení podmínek při čerpání dotací stanovených 

smlouvami o poskytnutí dotace č. SML/0388/2016, č. SML/0449/2016 a č. SML/0594/2017, 

kterou u spolku Volejbal Přerov, z.s. provedl Kontrolní výbor (příloha č. 1) a protokol z 

kontroly dodržení podmínek při čerpání dotací stanovených smlouvami o poskytnutí dotace č. 

MMPr-SML/1369/2014 a č. MMPr-SML/0287/2015, kterou provedl u spolku Volejbal 

Přerov, z.s. Útvar interního auditu a kontroly (příloha č. 2) 

 

2. bere na vědomí zápis z kontroly dodržování právních předpisů magistrátem na úseku 

samostatné působnosti, a to při hospodaření s finančními prostředky statutárního města 

Přerova vynakládanými při zpracování záměrů investičních akcí statutárního města Přerova, 

studií, projektových dokumentací a projekčních prací, vzniklých z činnosti odborů ROZ a 

PRI v r. 2016, zejména soulad postupu těchto odborů MMPr s vnitřním předpisem č. 9/2012 – 

Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí, 

účinným do 14.11.2016 a vnitřním předpisem č. 16/2016 – Zásady postupů a pravidel 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov, účinným od 

15.11.2016 (příloha č. 3). 

 

Důvodová zpráva: 

K bodu 1. materiálu: 
Kontrolnímu výboru byl kontrolní úkol uložen usnesením ZM č. 844/29/10/2017 Podnět členky 

Zastupitelstva města Přerova - p. Ludmily Tomaníkové 



„Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor provedením kontroly 

hospodaření s finančními prostředky z dotací města subjektu Volejbal Přerov, z.s.“.  

Statutární město Přerov poskytlo subjektu Volejbal Přerov, z.s., IČ: 03660575 následující dotace: 

 na rok 2015 – dotace ve výši 1.350.000 Kč na sportovní činnost mládeže do 18 let a dotace ve výši 

30.000 Kč na organizaci sportovní akce pro mládež Velká cena města Přerova ve volejbalu 

juniorek, pořádané spolkem Volejbal Přerov, z.s. 

 na rok 2016 – dotace ve výši 1.325.000 Kč na sportovní činnost mládeže do 18 let a dotace ve výši 

30.000 Kč na organizaci sportovní akce pro mládež Velká cena města Přerova ve volejbalu 

juniorek, pořádané spolkem Volejbal Přerov, z.s. 

 na 1. pololetí roku 2017 – dotace ve výši 658.000 Kč na sportovní činnost mládeže do 18 let. 

  

Dodržení podmínek při čerpání dotací na rok 2015 bylo prověřeno v roce 2016 Útvarem interního 

auditu a kontroly (příloha č. 2 – Protokol č. 57/2016). Proto Kontrolní výbor zkontroloval dodržení 

podmínek při čerpání dotací na rok 2016 a 1. pololetí roku 2017 (příloha č. 1 – Protokol z kontroly).  

Kontrolami bylo zjištěno, že dotace byly čerpány v souladu s účelem stanoveným ve smlouvách 

o poskytnutí dotací.   

K bodu 2. materiálu: 
Zápis z kontroly je přílohou č. 3 tohoto materiálu.  

 

 


