
Zápis č. 18 

z jednání Kontrolního výboru 

ze dne 27. 1. 2021, který proběhl elektronickou formou 

 

Přítomni:  RSDr. Josef Nekl 

Ing. Jiří Kafka 

   Jana Matyášová 

   David Hošek 

   Mgr. Petr Caletka 

   PhDr. Jiří Pospíšil 

   Mgr. Rostislav Hrdiborský 

   PhDr. Marcel Kašík 

   Mgr. Zdeněk Mach 

     

Nepřítomni:   

     

Hosté:      

     

Organizační pracovnice: 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

 

Program: 

 
1. Informace o provedené kontrole 
 
    Zápis z provedené kontroly byl všem členům KV zaslán elektronicky. 
 
    Členové Kontrolního výboru byli požádáni o vyjádření se k zápisu z provedené 
kontroly, kterou uskutečnil RSDr. Josef Nekl a Mgr. Petr Caletka formou: souhlasím 
– nesouhlasím se závěry kontrolní skupiny. 
  



 
2. Informace o prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti  
    pro zdaňovací období 2021. 
 
    Týká se pouze dvou členů – tito budou informováni samostatným mailem k doplnění  
     jejich podpisů. 
 
     
3. Informace – potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených   
    zálohách na daň z těchto příjmů a daňové zvýhodnění za období 2020. 
     
    Potvrzení jsou k vyzvednutí u organizační pracovnice KV JUDr. Ireny Dvořákové,   
    Ph.D.     
 
 
 

1. Informace o provedené kontrole 
 
   

O průběhu kontroly, která se týká poskytnutí dotace 1.FC Viktorie Přerov, z. s. 
informoval předseda KV RSDr. Josef Nekl, který kontrolu provedl společně 
s Mgr. Petrem Caletkou. 
 

Na základě usnesení Kontrolního výboru ZMP, konaného dne 27. 10. 2020 byla 
ustavena pracovní skupina ve složení Mgr. Petr Caletka a RSDr. Josef Nekl ke kontrole 
naplnění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Statutárním městem Přerov 
a 1. FC. Viktorie Přerov z. s. z oblasti dotačního programu – sport, určené 
pro financování celkových nákladů sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let 
ve fotbale s tím, že 10 % celkových nákladů na tuto činnost bude zajištěno z jiných 
zdrojů, než je dotace od poskytovatele. Dotace byla schválena na 10. jednání ZMP 
dne 9. prosince 2019. Vzhledem k vládním opatřením a nařízením tajemníka MMPr 
Přerov v souvislosti s COVID 19 byla kontrola prováděna etapovitě podle aktuálních 
podmínek. 
 
 Na základě veřejnoprávní smlouvy číslo SML/0024/2019 poskytlo město Přerov 
příjemci účelovou dotaci ve výši 903 000,-- Kč, která byla určena nájemné sportovních 
zařízení včetně nákladů spojených s užíváním předmětu nájmu, hrazeného dodavateli 
nebo pronajímateli (nájemné sportovní haly, tělocvičny, fotbalového hřiště, atletické 
dráhy, nákladů na teplo, elektrickou energii, tuhá paliva, vodné a stočné, svoz odpadu, 
úklid). Ve smlouvě jsou specifikovány veškeré náklady, které mohou být z dotace 
hrazeny. Na pokrytí mzdových nákladů, odměn trenérů byl příjemce dotace oprávněn 
použít nejvýše 270 900,-- Kč, což je 30 % dotace. 
 
 Dotace byla poskytnuta příjemci ve třech stejnoměrných splátkách ve výši 
301 000,-- Kč v březnu, srpnu a listopadu roku 2019. 
 
 Smlouva obsahuje podrobné podmínky plnění smlouvy, její kontroly, jejího 
vyúčtování a sankcí v případě porušení podmínek smlouvy. 
 



 Smlouva byla náměstkem primátora statutárního města Přerova Mgr. Petrem 
Koubou podepsána dne 24. 1. 2019 a dne 6. 2. 2019 předsedou výkonného výboru 
a místopředsedou výkonného výboru 1. FC Viktorie Přerov z. s. B.H.  a  Mgr. V.K. 
 
 Finanční vypořádání dotace bylo na podatelnu MMPr Přerov doručeno 
ve smluvním termínu, to je 30. 1. 2020. Z celkových nákladů sportovní činnosti 
mládeže do 18 let ve fotbale za rok 2019 bez DPH 2 552 090,-- Kč bylo z dotace 
uhrazeno 903 000,--Kč dle smlouvy, a to na nájemné sportovního zařízení         
378 764,-- Kč, na pořízení a údržbu vybavení 274 925,-- Kč a na dopravu a jízdní 
náklady 249 311,-- Kč. (Předpokládané náklady na činnost v roce 2019 byly 
4 000 000,-- Kč a žádost 1. FC Viktorie Přerov z. s. byla na částku 1 500 000,-- Kč). 
 
 Na základě provedené kontroly členové pracovní skupiny zjistili, že předložené 
podkladové materiály pro udělení dotace jsou v souladu s podmínkami pro udělení 
dotace včetně celkového rozpisu činnosti dětí a mládeže do 18 let v 1. FC Viktorie 
Přerov z. s.  
 
 Předložené dokumenty pro vyúčtování dotace byly kontrolovány se zadávacími 
podmínkami a podrobeny vnitřnímu auditu Magistrátu města Přerova. 
 

Udělení dotace a její využití je v souladu s pravidly o udělení dotace a kontrolní 
výbor neshledal pochybení. 
 
 

Všichni členové KV souhlasí se závěry kontrolní skupiny a tento svůj souhlas 
vyjádřili zasláním emailu organizační pracovnici. 
   
 
Výsledek hlasování: Pro/9   Proti/0   Zdržel se/0 

 
 
 
 

2. Informace o prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé 
činnosti pro zdaňovací období 2021. 

 
 

 
Výsledek hlasování: Pro/9   Proti/0   Zdržel se/0 

 
 
 

3. Informace – potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, 
sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňové zvýhodnění 
za období 2020. 
 

 
Potvrzení jsou k vyzvednutí u organizační pracovnice KV JUDr. Ireny Dvořákové,   



    Ph.D.     
 
 
Výsledek hlasování: Pro/9   Proti/0   Zdržel se/0 

 
 
 
 

Příští jednání kontrolního výboru se uskuteční dne 31. 3. 2021. 

 

 

 

 

……………………………………..   …………………………………………... 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D.    RSDr. Josef Nekl 

organizační pracovnice    předseda Kontrolního výboru 

 Kontrolního výboru            

 

 

 

Rozdělovník:  členové výboru 

   Kancelář primátora 

   Zastupitelstvo města Přerova 

tajemník 


