
Zápis Z jednání Kontrolního výboru
konaného dne 15.11.2016
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členové KV: D.Pechal, H.Janků, M .Doležel, Z.Machetanzová
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Program : l.Kontrola usnesení Z minulého KV
j .

2.SeZnámení S provedenou kontrolou ve ,
3.RůZné Ĺ
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add. l.
Kontrola usnesení Z minulého jednání - úkol splněn-schůzka se SK byla uskutečněna
Vedením jednání a vyhotovením zápisu byl pověřen D.Pechal - pro 4

add.2

D.Pechal a Z.MachetanZová se dne 3.1 l .Z016 zúčastnili schůzky se sportovní komisí Za účelem
splnění úkolu KV, tj.Za účelem kontroly dodržování schválených postupů při rozdělování příspěvků
na činnost sportovních oddílů. Na základě provedené kontroly seznámili další členy KV s průběhem
kontroly a poznatky. Na schůzce již měli členové SK k dispozici seznamy členů, které slouží k
přidělení příspěvků pro rok 2017. Mezi jednotlivé členy SK je rozdělena kontrola jmenného seznamu
podle jednotlivých oddílů a každý člen SK si Zodpovídá Za Zkontrolování jmenného seznamu jemu
přidělených oddílů. SK jako celek nese odpovědnost Za kontrolu počtu členů oddílů a Za výpočet
výše příspěvku na rok podle počtu členů oddílů.
KV se domnívá, že může Ze strany oddílů docházet k předání nepřesných údajů a není možné, aby
SK byla schopna tyto všechny podchytit, protože nikdo nemůže znát všechny jednotlivé členy a Zda
skutečně všichni uvedení členové V seznamech členy jsou. KV se shodl na tom, že by mohla být
přidána do podmínek přidělení příspěvku podmínka další a tou by bylo povinné Zveřejnění jmen
členů oddílu včt roku narození, např.na vlastních webových stránkách apod. Některé oddíly jsou lehce
Zkontrolovatelné, protože musí povinně zveřejňovat členy, např. fotbalisti, jak jim ukládá jejich Svaz.
KV jde Zejména o to, aby i občan měl možnost si veřejně Zkontrolovat, Zda je či není on nebo jeho
rodinný příslušník veden jako člen některého Ze Sportovních oddílů.

Jako další problém vidí KV ve výkladu pojmu "příspěvek na činnost", kdy není již nijak blíže
Specifikováno, co se dá považovat jako uznatelný výdaj na činnost. Při provedených kontrolách bylo
zjištěno, jak velmi těžko se dají některé výdaje posoudit, např.nákup sport.oblečení jednomu členovi
oddílu nebo Zda se jedná O uznatelné náklady na Soustředění nebo je to účet Za výlet?
Vzhledem k tomu, že kontrola předložených vyúčtování (dokladů) Závisí pouze na jedné osobě a tou
je Ing. Steinerová, doporučuje KV, aby byl blíže speci?kován pojem

" činnost" oddílů. Čím lépe bude
speci?kován, tím se bude lépe moci hodnotit, co vlastně může být považováno za uznatelný výdaj a
usnadní se i práce Ing. Steinerové.

KV upozorňuje, že částka 2 mil. Kč ročně je Z rozpočtu vynakládána pouze na "činnost" oddílů a není
Zohledněno, že některé oddíly vlastní sportoviště, do jejichž obnovy a údržby musí investovat a že Z
příspěvku na činnost mohou investovat pouze do výše 40 tis.Kč. V tomto jsou oddíly, vlastnící
Sportoviště Znevýhodněny oproti oddílům, které využívají sportoviště pořízené a Spravované městem- např. areál BMX a Skatepark. KV se domnívá, že do budoucích období by se Z přidělovaných
prostředků na činnost měla vyčlenit část pro oddíly na obnovu jejich sportovišť.
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KV se dohodl, že po předložení vyúčtování za rok 2016, zkontroluje dodržení postupů a dodržení
termínu předložení dokladů.
add.3
KV upozorňuje, že dosud nebyl zveřejněn na webových stránkách města zápis Z jednání KV ze dne
ll.l0.20l6 i přesto, že byl předán na sekretariát osobně D.Pechalem a na kopii zápisu je i podací
razítko. KV konstatuje, že problémy se zveřejňováním zápisů Z KV byly i dříve a tento trend dále
pokračuje.

Usnesení KV :

-KV doporučuje zastupitelstvu pověřit pracovníky Města k přehodnocení a úpravě systému
rozdělování příspěvků na činnost Sport.oddílů a to v bodě podmínky povinného zveřejnění jmenného
seznamu členů S rokem narození a dále V bodě "činnost" oddílů Speci?kovat, co je Z hlediska
rozdělování příspěvků považováno za činnost a tím specifikovat, co je uznatelným výdajem na činnost
oddílu.
-Pro 4, proti 0, zdržel se O

-KV upozorňuje zastupitele na Znevýhodnění sport.oddílů vlastnících Sportoviště Z pohledu
rozdělování příspěvků
-KV zkontroluje dodržení postupů a termínu předložení vyúčtování sportovními oddíly za rok 2016,
předpokládaný termín kontroly únor 2017

Ve Vrbně p.P. '
Dno i5.i 1.2016 Dušan Poohni /›


