
ZÁPIS Z PROVEDENÉ KONTROLY POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU 

 

 
Kontrola poskytnutí příspěvků 

 
 

Zpracovala: Ing. Eva Holečková 
 
 
Na základě zveřejněných údajů o hospodaření obce uvedených na www stránkách obce a dotazem 
na finančním úseku obce bylo zjištěno, že obec Velké Březno poskytla v roce 2014 příspěvky 
z rozpočtu v celkové výši 466.763,33 Kč. 

 

Příjemce Poskytnuto Čerpáno

FK Spartak Valtířov 134 987,33 Kč 134 987,33 Kč

FK Jiskra Velké Březno 298 260,00 Kč 298 260,00 Kč

JUDO Velké Březno 33 516,00 Kč 33 516,00 Kč

CELKEM 466 763,33 Kč 466 763,33 Kč  
 

Rozpočet byl schválen ve výší 450.000,--  Kč 

- FK Spartak Valtířov    100 000,-- Kč 
- FK Jiskra Velké Březno  300 000,-- Kč 
- JUDO ZŠ Velké Březno   50 000,-- Kč 

V průběhu roku 2014 byl u spolku FK Spartak Valtířov rozpočet upraven na 135.000,-- Kč. Rozpočet 

po změnách na neinvestiční transfery spolkům byl tedy v celkové výši 485.000,-- Kč. Celkem bylo 

vyčerpáno 96,24 % ze schválené výše. 

Dne 18.09.2015 proběhla kontrola poskytnutí příspěvků za rok 2014 obcí Velké Březno. Kontrolou 

bylo zjištěno, že příspěvky jsou čerpány na základě doložených dokladů-vyúčtování, tzn. po realizaci 

je donesen doklad k proplacení.  Proplácení bývá hotovostní.  Pracovník finančního úseku vede 

evidenci proplacených příspěvků, dokladově i elektronicky, aby nedošlo k přečerpání maximální 

poskytnuté částky. K proplacení příspěvků JUDO Velké Březno docházelo také oproti prokázaným 

nákladům, během roku 2014 došlo ke změně proplácení, a to prostřednictvím Základní školy ve 

Velkém Březně, která byla provozovatelem kroužku, a tedy část příspěvků byla proplacena z 

pokladny oproti prokázaným nákladům (23745,-) a část (9771,-) přes Základní školu. 

Obec přispívá i na jiné aktivity. Všechny příspěvky (dotace) jsou schvalovány. Příspěvky do 50 tis. 

Kč jsou schvalovány radou obce, příspěvky nad 50 tis. Kč musí být schváleny zastupitelstvem obce.  

Se všemi zájemci o dotaci jsou sepisovány Veřejnoprávní smlouvy. Příspěvky jsou opět propláceny 

zpětně na základě doložených dokladů- vyúčtování, které jsou archivovány. 

Člen kontrolní komise provedl namátkovou kontrolu poskytnutých příspěvků. Nebylo zjištěno 

žádné pochybení.  

Doporučení: 

Zachovat stávají stav. Nemůže dojít k přečerpání maximální výše poskytnutého příspěvku. Je možné 
kdykoliv provést kontrolu proplácených příspěvků. 


