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Záznam o výsledku kontroly č. 7/2017 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2014 – 2018 
 

 

 

Předmět kontroly:               Kontrola vyúčtování dotací sportovním subjektům za rok 2016 a 

kontrola dotací kulturním subjektů za rok 2016 

 

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu  

 

Kontrolovaní zaměstnanci:   Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových 

aktivit, odbor školství a kultury 

 

Kontrola provedena dne: 22. března 2017 

    začátek v 14,15 hod.  konec 15,30 hod. 

                                                a 

                                                3. května 2017 

    začátek v 09,00 hod.  konec 10,00 hod. 

 

 

Kontrolu provedli:  kontrolní skupina ve složení:  

                                               Mgr. Dagmar Kotajná, vedoucí pracovní skupiny 

    Mgr. Gustav Dytko 

 

Kontrolou bylo zjištěno: 
 

Evangelikální společenství křesťanů a. s. FUSION 

 

1) Byly předloženy všechny doklady týkající se zúčtovacího období. 

2) Přiznání dotace ve výši 30 tis. kč, čerpáno 30 tis. kč 

3) Dotace byla využita na pronájem, vč. záloha na služby ve výši 25 tis. a služby ve výši 5 tis. 

Celkové náklady na projekt činily 525 tis. 

4) Společenství má celkem 130 členů 

5) Kontrolou nebyla zjištěna žádná pochybení. 

 

 

Hornická kapela 

 

1) Byly předloženy všechny doklady týkající se zúčtovacího období. 

2) Kontrolou byly ověřeny náležitosti a správnost vyúčtování dotací a splnění podmínek 

3) Přiznání dotace ve výši 40 tis. kč, čerpáno 40 tis. kč 

4) Dotace byla využita na honoře ve výši 30 tis. a notový materiál ve výši 10 tis. 

5) Počet členů 41. 

6) Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady. 

 

 

 

 

Viking agency 

 

1) Byly předloženy všechny doklady týkající se zúčtovacího období. 

2) Kontrolou byly ověřeny náležitosti a správnost vyúčtování dotací a splnění podmínek 
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3) Přiznaná dotace ve výši 90 tis., čerpáno 90 tis.         

4) Kontrolou bylo zjištěno, že dotace byla využita na honoráře, mzdy, odměny ve výši 28 tis., 

služby (tj. grafika, ozvučení, výlep plakátů) ve výši 62 tis.  

5) Kontrolou bylo zjištěno, že čerpání dotace bylo v souladu dle podmínek statutárního města 

Havířov. 

 

 

ZÁVĚR: 

Kontrolou u výše uvedených subjektů nebyly zjištěny žádné závady. 

 

Zpracovala: Mgr. Dagmar Kotajná  

 

Fotbalový klub Slovan Havířov 

 

6) Byly předloženy všechny doklady týkající se zúčtovacího období. 

7) Kontrolou byly ověřeny náležitosti a správnost vyúčtování dotací a splnění podmínek. 

8) Čerpání dotace bylo v souladu dle podmínek statutárního města Havířov. 

 

 

Fotbalový klub MFK Havířov 

 

7) Byly předloženy všechny doklady týkající se zúčtovacího období. 

8) Kontrolou byly ověřeny náležitosti a správnost vyúčtování dotací a splnění podmínek 

9) Čerpání dotace bylo v souladu dle podmínek statutárního města Havířov. 

 

 

SKI klub Slavia Havířov 

 

1) Byly předloženy všechny doklady týkající se zúčtovacího období. 

2) Kontrolou byly ověřeny náležitosti a správnost vyúčtování dotací a splnění podmínek 

3) Čerpání dotace bylo v souladu dle podmínek statutárního města Havířov. 

 

 

ZÁVĚR: 

Kontrolou u jmenovaných subjektů nebyly zjištěny závady na vyúčtování dotací.  

 

Zpracoval: Mgr. Gustav Dytko 

 

 

 

CELKOVÝ ZÁVĚR KONTROLY: 

Vyúčtování čerpání dotací za rok 2016 kontrolovaných subjektů bylo provedeno v souladu  

se schválenými podmínkami pro poskytnutí dotací statutárním městem Havířov.  

Kontrolou nebylo zjištěno žádné závažné pochybení.              

  

 

 
 
V Havířově dne 5. 5.2017  
Zapsala: Petra Maňhalová, tajemnice komise 
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Vyjádření vedoucí odboru školství a kultury:    
 

Bez připomínek 

 

 

 
………………………….……. 
   Ing. Martina Dresslerová 
 
 
 
 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
 
                                                                                                  
…………………………….…                                             ……………………………… 

Mgr. Dagmar Kotajná                           Mgr. Gustav Dytko 

členka Kontrolního výboru ZMH                                          člen Kontrolního výboru ZMH        

 

 

 
                                      
 
CO:  1x originál založen KV ZMH 
 1x kontrolovaný subjekt – odbor školství a kultury 
 


