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Zápis Z jednání Kontrolního výboru “
j f

j

konnneho dne 11.10.2016 ,

v přístavbě MÚ A

ritomni ~

j klčlenové KV: D.Pechal, H.Janků, M.Doležel, Z.Machetanzová j

M

hosté : Ing. Steinerová-vedoucí finančního odboru MÚ

Program : l.Kontrola usnesení Z minulého KV
2.Kontrola přidělování příspěvků na Sportovní činnost
3.Různé

add.l.
Z minulého jednání KV nebylo žádné usnesení.
Vedením jednání a vyhotovením zápisu byl pověřen D.Pechal - pro 4

add.2
Ing.Steinerová informovala KV o průběhu rozdělování příspěvků na Sportovní činnost dle usnesení
RMě a ZMě, v návaznosti na rozpočtová pravidla v r.20l 6 a předložila tabulku Programu I. A lll.
Podpora činnosti spolků.
Sportovcům jsou přidělovány prostředky na podporu činnosti a tyto prostředky jsou volné. Vzor
smlouvy byl schválen ZMě. Členové KV namátkově zkontrolovali zda uzavírané smlouvy odpovídají
Schválenému vzoru a konstatují, že uzavřené Smlouvy jsou v souladu se schváleným vzorem smlouvy.

Účel dotace je volný-na činnost a je povinost vyúčtovat výdaje na počátku dalšího roku. Vyúčtování a
jeho správnost dle předložených dokladů kontroluje lng.Steinerová, KV byly předloženy k nahlédnutí.
KV konstatuje, že pravidla jsou stanovena dost volně aje plně V kompetenci Ing.Steinerové, které
výdaje neuzná a které ponechá. KV konstatuje, že toto je v současnosti jediná kontrola oprávnění pro
vyplacení příspěvků.

Způsob propočtu určuje Sportovní komise podle stanovených pravidel. KV se shodl na tom, že osloví
Sportovní komisi a bude chtít předložit podklady pro Zkontrolování dodržování výpočtu výše
příspěvků jednotlivým sportklubům, jestli postupují V souladu se schváleným postupem výpočtu.
Dále si vyžádá od Sport.komiSe informace O plnění usnesení RMě č. 1017/39/2016 - o návrhu na
rozdělení dotací Sportklubům ajednotlivcům na rok 2017, kdy termín podání návrhu je do
30.11.2016.

V souvislosti se stanovenými pravidly, bude chtít KV vědět, jestli se uvažuje o úpravě výpočtu S

ohledem na počty členů V případě, že jejich jména se v jednotlivých klubech opakují a příspěvky jsou
poskytovány opakovaně, byť na jinou Spoitčinnost. Dále by chtěl KV Zjistit, zda je možné
zkontrolovat, Zda mezi členy sport.klubů nejsou "mrtvé duše" a zda by bylo možné požadovat
Zveřejnění členů spoitklubů tak, aby si i sama veřejnost tyto mohla zkontrolovat. KV jde o to, zda
stávající stanovená pravidla jsou pro výpočty a výplatu příspěvků na činnost dostatečná a nedochází k
jejich využití na nadbytečnosti či dokonce ke Zneužití. KV konstatuje, že Stávající pravidla
nezohledňují Sport.kluby, jež mají nemovitý majetek, potřebný pro svou činnost a jsou posuzovány
pouze podle počtu členů.
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add.3
Návrh na další činnost KV: kontrola usnesení Rmě a Změ ohledně Smuteční síně, uzavíraných smluv
a legislativních postupů při provozování pohřebnictví.

ł

Usnesení KV :

l
-KV svolá schůzku se Sport.komiSí a Zkontroluje dodržování schválených postupů při rozdělování
příspěvků na činnost Sport.klubů.
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-Pro 4, proti O, zdržel se O
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Ve Vrbně p.P. /' ”

Dne 11.10.2016 Dušan`”Pechal
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