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Informace o kontrolách provedených Kontrolním výborem na Odboru SVŠ (poskytnuté 
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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 průběhu a výsledku první kontroly, která se týká poskytnutí dotace pro Fotbalový klub Kozlovice, z. 

s. informoval Ing. Jiří Kafka, který kontrolu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace provedl 

společně s paní Janou Matyášovou.  

  

Pracovní skupina ve výše uvedeném složení byla ustanovena z vlastní iniciativy dne 13. 4. 2021. 

  

Žádost o poskytnutí dotace v oblasti sportu byla podána 10. 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. Požadovaná částka dotace byla 750 000,-- Kč což činilo 60 % rozpočtu, 

který byl 1 250 000,- Kč. K žádosti byly přiloženy veškeré požadované přílohy. 



  

Na základě žádosti byla dne 30. 1. 2019 uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pod 

číslem SML/001/2019 na částku 490 000,-- 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 27. 1. 2020 Finanční vypořádání dotace v roce 2019. 

Dotaci ve výši 80 938 Kč uplatnil v položce Nájemné sportovního zařízení, které činilo 108 998,-- Kč. 

Další položky sledovaných výdajů byly Pořízení a údržba vybavení - 156 099,-- Kč z nákladů ve výši 

186 481,-- Kč, Doprava nebo jízdní náklady - 70 463,-- Kč z nákladů ve výši 86 874,-- Kč, Mzdy, 

platy a odměny trenérů – 147 000,-- Kč z nákladů ve výši 612 310,-- Kč a Soutěžní příspěvky 35 500,-

- Kč z nákladů ve výši 35 500,-- Kč. 

  

Celkové výdaje sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let ve sledovaných položkách byly 1 030 163,-

- Kč. 

  

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

plné výši ve dvou splátkách vyplacena. 

  

Pracovní skupina při provádění kontroly výše uvedené veřejnoprávní smlouvy neshledala žádná 

pochybení. 

  

  

 O průběhu a výsledku druhé kontroly, která se týkala poskytnutí dotace na základě veřejnoprávní 

smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Přerov a TK PRECHEZA Přerov z. s. informoval PhDr. 

Jiří Pospíšil. 

   

Kontrolní výbor na svém jednání dne 7. 10. 2020 pověřil pracovní skupinu ve složení PhDr. Jiří 

Pospíšil a Mgr. Rostislav Hrdiborský kontrolou dotace, která byla poskytnuta klubu TK Precheza 

Přerov, z. s.  

  

Žádost o poskytnutí dotace v oblasti sportu byla podána dne 9. 10. 2018 v souladu s pokyny pro 

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

celoroční sportovní činnost pro období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.  

  

Požadovaná výše dotace byla 1 300 000,- Kč a žádost měla veškeré požadované přílohy. 

  

Na základě žádosti byla dne 30. 1. 2019 uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pod 

číslem SML/0010/2019 na částku 683 000,-- Kč. Dotace byla rozdělena do tří splátek, a to v měsících 

v březnu, srpnu a listopadu roku 2019.  

  

Podmínkou poskytnutí 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 předložil dne 29. 1. 2020 finanční vypořádání dotace.  

  

Dotaci ve výši 683 000,-- Kč uplatnil na: 

• nájemné sportovního zařízení 69 715,-- Kč 

• pořízení a údržbu vybavení 190 674,-- Kč 

• dopravu nebo jízdní náklady 64 611,-- Kč 

• náklady na rozhodčí 2 228,-- Kč 

• mzdy a odměny trenérů 189 475,-- Kč 

• soutěžní příspěvky 76 543,-- Kč 

• ceny pro účastníky 88 705,-- Kč 

• náklady na zdravotní službu 1 049,-- Kč 



Celkové náklady na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let v oblasti tenisu za rok 2019 byla 8 961 

872,-- Kč. 

Kontrola neshledala v procesech žádosti, poskytnutí a finančního vypořádání dotace žádné pochybení, 

vše je v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou.  

 

 


