
Stanovisko ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 

V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí předkládáme stanovisko k závěrům 

v návrhu zprávy uvedených v bodě B „Vyjádření ohledně chyb a nedostatků:“ 

1. Porušení ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích – neschválení 

částky 850 tis. Kč v RO č. 2/2017. 

 

V důvodové zprávě k rozpočtovému opatření č. 2/2017 bylo popsáno, že z § 3412 se z částky 

na rekonstrukci krytého bazénu vyčleňuje částka 3.760 tis. Kč na vyrovnání s bývalým 

správcem krytého bazénu za stavební práce a odkup zařízení. Tato částka byla vedena jako 

investiční. Po skutečném převzetí mobiliáře se zjistilo, že z vyčleněné částky bude 850 tis. Kč 

použito na odkup zařízení neinvestičního charakteru, což bylo zmíněno při rozpisu 

kapitálových výdajů rozpočtového opatření č. 3/2017. Zastupitelstvo při schvalování rozpočtu 

schválilo závazné ukazatele, při kterých se povolují změny v jednotlivých položkách včetně 

změn kapitálových a běžných výdajů.  Měli jsme za to, že toto rozdělení již nepodléhá 

schvalování zastupitelstva. 

  

2. Porušení ustanovení § 85 písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích – neschválení veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5.750 tis. Kč pro Atletiku Holešov, z.s., ale jen poskytnutí 

mimořádného příspěvku. 

 

Na základě žádosti spolku Atletika byl dne 24.4.2017 zastupitelstvem schválen mimořádný 

příspěvek ve výši 5.750 tis. Kč. Přílohou materiálu nebyl návrh smlouvy. Z hlediska splnění 

účelu zákona stačí, pokud zastupitelstvo obce svým usnesením schválí podstatné náležitosti 

právního úkonu, který je pak následně sepsán. Dne 24.5.2017 byla mezi městem Holešov a 

zapsaným spolkem Atletika uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města na zajištění finanční spoluúčasti projektu Rekonstrukce sportovního stadionu. 

 

3. Porušení ustanovení bodu 2) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Holešova Atletice, z.s. – nedoložení výpisu ze zvláštního projektového účtu. 

 

Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 24.4.2017 veřejnoprávní smlouvu na 

poskytnutí dotace Atletice, z.s. z programu mimořádné finanční dotace Fondu kultury, sportu 

a vzdělávání na rekonstrukci atletického a fotbalového stadionu Míru v Holešově. Ústní 

cestou bylo dohodnuto postupné čerpání prostředků dle momentální potřeby prostředků na 

výdaje týkající se rekonstrukce stadionu. V měsíci červenci 2017 byla Atletice zaslána částka 

60.500 Kč na výběrové řízení a částka 240.790 Kč na vypracování projektové dokumentace. 

Peníze byly zřejmě omylem poukázány z účtu města nikoliv v účtu Fondu kultury, sportu a 

vzdělávání. Tímto došlo k chybnému propojení se správnou veřejnoprávní smlouvou. 

 

 

V Holešově dne 24.05.2018 

Ing. Dušan Leško, vedoucí FO 


