Zápis č.L4
Finančního výboru obce Vřesina.

Téma : kontrola poskytování dotac

íz

rozpočtu obce za rok 2OL6.

byly předloženy žádosti , veřejno- právní smlouvy ( VPS)
vyúčtovánícelkem k devíti poskytnutým dotacím, a to
K pravidelné kontrole

a

:

''-

L.

Kostelní jednota

7.

Sasínová - klub důchodců 60 O00 Kč - VPS č. 7 ( bez vyúčtování}
87 000 Kč - VPS č. 8
Skauti Divadlo Vřes. ochotníků-25 000 Kč - VPS č. 9

50 000 kč - VPS č. 1

2. Mysliveckésdružení-40000Kč-VPSč.2
15 000 Kč - VPS č. 3 ( bez vyúčtování)
3. Němcová - Radost 50 000 Kč - VPs č. 4
4. DTJ
30 000 Kč - VPS č. 5
5. SK Vřesina LT
260 000 Kč - VPS č. 6
6. FC Vřesina
8.
9.

celkem

617 000 Kč.

Finačnírnýborvěnoval této problematice už dvě kontroly a to za rok2OL4 a za rok 2015 a
konstatuje, že určitéhopokroku v administrování dotací bylo dosaženo, hlavně ve
formulaci a upřesnění VPS.

Zjištěník veřejnoprávním smlouvám:

1) Trvá užvminulých kontroláchvytýkanýjiný účeldotace uvedenývžádostiaúčel

\--

2l

uvedený ve VPS, který je v jednoznačnémrozporu se zákonem č. 250 / 2000 Sb
v platném znění . Tento zákon neumožňuje poskytnout dotaci na jiný účelnež je
uveden v žádosti a anijedna žádost nemá jako účel,, Provoznínáklady,,. Rada si
chtěla zjednodušit VPS a neakceptovala nutnost vypisování různých úěelůdotacído
VPS a stanovila v nich jednotný účel,, Provozní náklady". Přitom jednoduchým
jednáním se žadateli bylo možno dosáhnout toho , aby ti akceptovali v žádostech
jednotný účel,, provozní náklady",popř. kdyby k tomu byla vůle, bylo možno i účel
v Žádosti .
Pro rok 2Ot7 by toto mohlo iiž být upraveno .
Pojem ,, provozních nákladů ,, je ve VPS v čl. lll poměrně obsáhle, ale ne
vyčerpávajícímzpůsobem specifikován se slovem ,, zejména ,,. Původnízáměr , který
měl radě ulehčit práci se tak u výdajů , které nejsou příkladně vyjmenovány by tyto
měly brít zvlášť posuzovány radou obce., což se stejně nedělá. Bod ll1,2.2. upřesňující
výdaje financovatelné z dotace na výdaje týkajícíse jen sportovní činnosti oddílu
dětí a mládeže je podle názoru F V formulován zbytečně složitě a nejasně .

Například DTJ používávykazování výdajů za energie podílem z faktury , když energie
v provozních nákladech nejsou ve VPS vyjmenovány jako uplatnitelné a používá

ktomu

3)

klíč( 20 %ozíakturovaných částek ), který nemá v ničem oporu.

Bod ll1.7 vyžaduje vyúčtovánídotacedo 15.1. následujícího roku. Toto vyúčtováníse
ve nevyžaduje po fyzických osobách , kde jsou obcí propláceny předkládané
doklady. Tam se předpokládá , že pokud obec doklady uzná a proplatí, bylo tak
učiněno v souladu s účelemdotace. Tento způsob by měl b,it ve smlouvě akceptován,
což neznamená , že případná kontrola sityto doklady nevyžádá a nezkontroluje.

4}V bodu ll1.7 je také upraven způsob předkládání vyúčtování(originály účetních
dokladů, orazítkovat, pořídit kopie, doklady vrátit, přehledná tabulka s číslydokladů,,
částkou a účelem.... atp ). Tato ustanovení nejsou dodržována ani dodržovánínení
vymáháno pod nějakou sankcí., třeba neposkytnutím dotace v dalšímroce atp.

5) Vps řešínapř. v odst, ll1.9 vrácení prostředků při neprokázání účelnosti, ale neřeší
termín vrácení případně nevyčerpaných prostředků.

K

žádostem

:

1)

\ý

Myslivecký spolek - účeldotace je nevyplněn. Takový nedostatek znemožňuje vyřízení
žádosti.
2) SK Vřesina LT - žádost na 48 780 Kč- přiznáno 30 000 Kč , zdůvodněnísníženínení
založeno
3) Klub důchodců - nesoulad mezi počtem členů( 89) a počtem ovlivněných seniorů (120)
se dá akceptovat
4| Radost - nevyplněn počet ovlivněných osob
5) Divadlo Vřesinských ochotníků- žádost o 50 000kč, přiznáno 25 000 Kč, zdŮvodnění
sníženínezaloženo.
žádosti nejsou někdy vyplňovány v předepsaných kolonkách a údaje nejsou vyžadovány .
Pak se nabízíotázka proč tam tyto kolonky jsou.

K

vyúčtování:
Na některých vyúčtováníchnejsou termíny odevzdání .Opět jeden z údajŮ, který
se nevyžaduje a tím pádem nekontroluje.

VPS 1 Kostelní iednota :
Výše poskytnuté dotace :50.000,- Kč

Předloženo ke kontrole

:

v;5jn3nrávnísmlouva o poskytnutídotace
-závěrečná zpráva o činnosti příjemce

-

-doklady předložené k vyúčtovánídotace

Zjištění:

.

-VPS obsahuje všechny potřebné záležitosti, razítka a podpisy obou smluvních stran
-závěrečné zpráva je velmi dobře zpracována, a ač ji smlouva přímo nevyžaduje, je vhodným

doplněním vyúčtování
- všechny předložené doklady odpovídají požadavkům poskytovatele dotace, tak jak je
vyžadováno ve smlouvě v bodě l!1.2.1. Převážná část poskytnuté dotace byla vynaložena na
placenínájmů římskokatolické farnosti Poruba (38.500,- Kč). Předloženy jsou však pouze
výpisy z banky, nájemní smlouva, jenž účelplatby zdůvodňuje, však chybí. FV tedy nenítedy
zcela jasné , za co byl nájem placen,
Návrh na opatření :
-doplnit vyúčtováníkopii nájemní smlouvy

-

VPS 2 - Mvslivecké sdružení
Výše dotace :40.000,- Kč

Předloženo ke kontrole :-veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
-doklady k vyúčtovánídotace
Z|lstenl :
-VPS obsahuje všechny potřebné náležitosti
-předloženédoklady jsou vesměs za nákup drobného materiálu, jenž jednoznačně souvisí
s mysliveckou činnosti. Jediným drobným nedostatkem je nevyplnění příjemce (myslivecké
sdružení) na faktuře za klempířsképráce
Návrh na opatření : opravit kopiifaktury

VPS 3 -Němcová -Radost

Dotace byly zkontrolovány podle proplacených dokladů a nebyly shledány
nedostatky

.

VPS-4DTJVřesina
Výše poskytnutá dotace :50.000,- Kč
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Předloženo ke kontrole :
- doklady předložené k vyúčtovánídotace

zjištění:

-VPS obsahuje všechny potřebné záležitosti, razítka a podpisy obou smluvních stran
- 22.000,- Kč z poskytnuté dotace použila DTJ k úhradě části nákladů na el.energii k osvětlení
umělé trávy a plynu k vytápění tenisové haly.7 bodu lll (účeldotace) VPS však jednoznačně
nevyplývá , že dotace můžebyt použita na úhradu těchto, výše uvedených nákladů.

Ostatní doklady bez připomínek.

Návrh na opatření:
FV doporučuje radě obce projednat a popřípadě doplnit VPS v bodě ÚČel dotace o moŽnost
použitídotacei na úhradu energii. Pokud rada obce tuto změnu neschválía neprovede, je
nutností upozornit DTJ Vřesina na tuto skutečnost
VPS 6- FC Vřesina
Výše poskytnuté dotace : 260 000,-Kč
Poskytnuté podklady: VPS o poskytnutí dotace
Vyúčtovánídotace obce - 180 000,-Kč
Vyúčtovánídotace obce - 80 000,-Kč
Dohoda o provedení práce mezi FC Vřesina a M.Miksou
ZJlstenl:

Kontrolou vyúčtovánídotace obce -80 000,-Kč bylo zjištěno, že vy vyúčtovánípředloŽených
dokladů (Smlouva o provedené prácimezi FCVřesina a M.Miksou) bylovyúČtováno 72000,-KČ.
Ve vyúčtováníschází doklady na 8 000,-Kč.
Kontrolou vyúčtovánídotace 18O 000,-Kč bylo zjištěno, že příjemce doloŽil k vyúČtování
souhrnné doklady v celkové výši273 692,-Kč, ve kteryich je zaČleněno:
* odměny trenérůna DPP 82 215,-Kč
* vydané faktury ve výši 176 863,-Kč
* doklady za hotovostní platby 1,4 61,4,-Kč
Celkem 273 692,-Kč

Ačkolije vyúčtovánídlejednotlivých položek v pořádku, přesto nenív souladu s podmínkami
VpS , neboť ve vyúčtovánímusí být pouze položky, které jsou předmětem vyúČtování.Celková
poskytnutá dotace je ve výši 260 000,-Kč a vyúčtováníje na 345.692,-Kč.
Návrh na opatření:
příjemce poskytnuté dotace nesplnil základní požadavek na vyúčtováníposkytnuté
dotace. DoloŽil sice
jasně
položky
vyúČtování
zařadit. FV
do
které
dáno,
nemá
kontrola
vyúčtování
ale
data
tabulková
,
po
příjemciopravu
požadovala
plně
VPS
postupovala
s
v souladu
doporučuje radě , aby
-tedy
předložených dokladů. Jinak by byla nucena postupovat dle článku lll bodu ll1,9 VPS.

VPS 7- Sasínová -klub důchodců

Dotace byly zkontrolovány podle proplacených dokladů a nebyly shledány nedostatky
Dotace č. 7 nebyla vyčerpána

.

VPS 8 - ALBATROS- vodní skauti:
Výše poskytnuté dotace 87 000,-Kč
Předloženédokumenty ke kontrole: VPS o poskytnuté dotaci
Doklady k vyúčtování-kupní smlouvy, faktury, vYpisy
z účtu
ZJIstenl:

Vps * po formální stránce obsahuje všechny potřebné náležitosti- podpisy a razítka obou smluvních
stran, kompletní identifikační údaje. Smlouva se ničímnelišíodvzorové VPS ,
* Závěrečná zpráva v několika větách jen dokladuje, kde byly poskytnuté prostředky pouŽity
* Kontrolované a doloženévýdaje: WIDPOL nákup vozíku- záloha L9 439,37 Kč
*

-doplatek 18 947,41, Kč
koupě lodi 20 000,00Kč
nákup vest 8 455,00Kč
nákup pádel 5 687,00Kč
materiál konstrukce vozíku 12 083,00Kč
Materiál a práce konstr. Vozíku 5 643,00Kč
bank.poplatek 400,00Kč

celkem 85 41,1,,78Kč
* Celkové vyúčtováníčerpaných prostředků ve výši 85 4].1,78Kč. K celkové výši poskytnuté dotace
schází doklad na čerpání], 588,22Kč,
Návrh na opatření:
pokud příjemce dotace nepředložídoklad o čerpáníscházejícíčástky
1,988,22Kč, má se pak za to, že
postupovat
proto
lll bodu ll1.9 VPS.
rada
obce
dle
článku
měla
a
by
nebyla
čerpána
částka
přehlednou
tabulku obsahujícíčísla
Rada obce by měla také vyžadovat dle článku lll.bodu ll1.7. VPS
dokladů, finančníčástky a odůvodnění účelukaždéhokonkrétního údaje.

VPS 9 - DlVOCH-divadlo vřesinských ochotníků
Výše poskytnuté dotace : 25.000,- Kč

Předloženo ke kontrole : - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
- Doklady k vyú&ování dotace
Ziištění:
-VPS obsahuje všechny potřebné náležitosti
- příjemce použil dotaci k nákupu osvětlení jeviště, doklad doložen
Návrh na opatření: není potřeba
Finální návrh na opatření :

1. Zo

2.

ukládá radě obce informovat rrhodnou formou jednotlivé organizace u jejichž
vyúčtováníbyly zjištěny nedostatky, jaké to jsou ,a aby je ve !hůtě 30 dnŮ opravily.
V případě, že tak upozorněné organizace neučiní,postupovat dle VPS.
Zodpovědná starostka obce, termín ihned
ZO doporučuje radě obce zab,ývat se rrýhradami FV k VPS a zprávu o stanovisku
k těmto výhradám sdělit ZO na jeho příštímzasedání.

FV doporučuje radě obce zab,ývat se VPS dle doporučení FV

Usnesení FV : Finančnívýbor dne 29.3.2017 projednal zápis č. L4 a souhlasíjednomyslně
aby byl projednán na nejbližšímzastupitelstvu obce .

Ing. Nedělník

,

