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Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

bere na vědomí informace o kontrolách provedených Kontrolním výborem na Odboru SVŠ 

(poskytnuté dotace) 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Kontrolní výbor 

Kontrolní výbor projednal všechny provedené kontroly a konstatoval, že všechny poskytnuté dotace 

byly zadány a vyúčtovány v souladu s podmínkami, které byly schváleny  v Dotačním programu pro 

rok 2019 Zastupitelstvem města Přerova. 

 

Důvodová zpráva: 

O výsledku první kontroly, která se týkala poskytnutí dotace pro KARATE Přerov, z. s. informoval 

Ing. Jiří Kafka, který provedl kontrolu společně s paní Janou Matyášovou. Tato kontrola proběhla na 

základě usnesení z 15. jednání KV Zastupitelstva města Přerova ze dne 19. 8. 2020, kde byla 

ustanovena pracovní skupina ve složení Ing. Jiří Kafka a paní Jana Matyášová. 

  

Žádost o poskytnutí dotace v oblasti sportu byla podána dne 4. 10. 2018 v souladu s pokyny pro 

udělování dotací. Dotace byla požadována pro sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let pro období 

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Požadovanou dotaci tvořily tyto položky : 

- nájemné sportovního zařízení ve výši 50 000,-- Kč, 



- údržba a opravy pronajatého sportovního zařízení ve výši 10 000,-- Kč, 

- pořízení a údržba vybavení ve výši 30 000,-- Kč, 

- doprava ve výši 10 000,-- Kč. 

  

Celkem se jednalo o částku 100 000,-- Kč, což je 25 % předpokládaných nákladů pro předmětný rok. 

Přiloženy byly veškeré požadované přílohy. 

  

Na základě žádosti byla dne 5. 2. 2019 uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pod 

číslem SML/0004/2019 na částku 55 000,-- Kč. Výše poskytnuté dotace nebyla zdůvodněna. Jedná se 

o interní záležitost poskytovatele. Podmínkou dotace byl hlavně závazek příjemce na podílu na 

celkových nákladech sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let ve výši 10 % z jiných zdrojů než z 

dotace od poskytovatele. 

  

V souladu se smlouvou příjemce dotace předložil dne 9. 1. 2020 finanční vypořádání dotace. Dotaci ve 

výši 55 000,-- Kč uplatnil v položce nájemné sportovního zařízení, které činilo 98 368,-- Kč. Další 

položky sledovaných výdajů byly pořízení a údržba vybavení ve výši 20 890,-- Kč a doprava nebo 

jízdní náklady byly ve výši 94 878,-- Kč. Celkové výdaje sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let 

ve sledovaných položkách byly ve výši 214 136,-- Kč, celkové náklady pak činily 330 052,-- Kč. 

  

Vzhledem k tomu, že podmínky dle uzavřené smlouvy byly v celém rozsahu splněny, byla dotace v 

plné výši vyplacena. 

  

Kontrola výše uvedené veřejnoprávní smlouvy neshledala žádná pochybení. 

  

O výsledku druhé kontroly, která se týkala poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Přerov 

(číslo DSP 015/19) v oblasti sportu pro rok 2019, informoval pan David Hošek, který provedl kontrolu 

společně s PhDr. Marcelem Kašíkem.  

  

Pracovní skupina ve výše uvedeném složení byla ustanovena na zasedání Kontrolního výboru dne 

19.8.2020. Žádost o dotační program byla podána žadatelem na MMPr dne 8. 10. 2018 a byla určena 

pro oddíl badmintonu a stolního tenisu za účelem pořádání turnaje badmintonu v přerovské sokolovně.  

  

Předpokládaný celkový rozpočet akce činil 5 000,- Kč, požadovaná dotace byla ve výši 2 000,-- Kč 

(ve složení 1 500,-- Kč na pořízení a údržbu sportovního vybavení a 500,-- Kč na ceny pro účastníky 

sportovní akce). 

  

Název akce - turnaj Mimi mix Racketlon 2019 – 6. ročník 2019 – jednodenní, pro cílovou skupinu 

normální a sociálně slabší rodiny s dětmi, max. počet 60 osob. Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí 

dotace byla uzavřena dne 26. 2. 2019. Důležitou podmínkou smlouvy bylo mimo jiné vyúčtování 

dotace, které tvoří nedílnou součást smlouvy, použití dotace za účelem uvedeným ve smlouvě a 

minimálně 10-ti % spoluúčast žadatele na celkových nákladech akce. Vyúčtování bylo provedeno a 

doručeno na MMPr ve lhůtě sjednané dle výše uvedené smlouvy a to dne 15. 1. 2020. 

  

Celkové náklady činily 3 349,-- Kč, z toho dotace byla v celé výši (tj. 2 000,-- Kč ) využita na pořízení 

sportovního vybavení. Žadatel se podílel na financování akce z vlastních zdrojů částkou 1 349,-- Kč.  

  

Žadatel splnil veškeré podmínky pro čerpání dotace v souladu s Veřejnoprávní smlouvou na 

poskytnutí dotace č. SML/0069/2019 ze dne 26. 2. 2019. 

  

  

O výsledku třetí kontroly, která se týkala poskytnutí dotace pro Duha Klub Dlažka, z. s. informoval 

pan Mgr. Rostislav Hrdiborský, který provedl kontrolu společně s PhDr. Jiřím Pospíšilem. Tato 

kontrola rovněž proběhla na základě usnesení z 15. jednání KV Zastupitelstva města Přerova ze dne 

19. 8. 2020, kde byla ustanovena pracovní skupina ve složení PhDr. Jiří Pospíšil a Mgr. Rostislav 

Hrdiborský. 



  

  

Žádost o poskytnutí dotace v oblasti volného času na rok 2019 byla podána dne 12. 10. 2018 v souladu 

s pokyny pro udělování dotací. Dotace byla požadována od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Požadovaná 

dotace byla poskytnuta ve výši 46 000,-- Kč na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze 

dne 20. 2. 2019 pod č. smlouvy SML/0135/2019. 

  

Na základě plánu kontrol byla provedena kontrola vyúčtování dotace a porušení rozpočtové kázně 

pobočného spolku Duha Klub Dlažka v Přerově. 

  

Bylo zkontrolováno vyúčtování a zjištěno, že příjemce porušil Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace a to tím, že zaslal vyúčtování po termínu stanoveném ve Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace. 

  

Příslušný odbor sankcionoval příjemce ve smyslu sjednané smlouvy - 10 % z poskytnuté dotace, což 

bylo 4 600,-- Kč podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

  

Příjemce po výzvě ve stanoveném termínu sankci uhradil. 

  

Závěr: při kontrole nebylo zjištěno dalšího pochybení ani žádné nesrovnalosti.  

 

 


