
From: Petr Zurek
To: "RNDr. Marcela Pospíšilíková"
Cc: petr.zurek@bigoriginal.cz
Subject: FW: Podklady pro zasedání Zastupitelstva č. 3 (7. 3. 2019 17:00)
Date: 27. února 2019 18:17:36

Dobrý den paní starostko,
 
v zaslaných podkladech na ZZO č. 3 je zpráva FV ohledně vyúčtování dotací, jak jsme se spolu na
tom domlouvali. Za to děkuji, je to posun vpřed oproti předchozím letům.
 
Jistě si pamatujete odkud pramení moje pochybnost, zda jsou správně a v souladu s pravidly
využívány dotace - viz mediální prohlášení p. Suraly v periodiku Kostka č. 3/2018. Věřím, že si z
našeho rozhovoru pamatujete mou snahu řešit tyto věci v předstihu a ne až na zasedání
zastupitelstva.
 
Rád bych slovům ze zápisu Finančního výboru ze dne 18.2.2019 věřil, ale zkušennost minulých let
mne nabádá k obezřetnosti. Chtěl jsem Vás a Radu obce, jako orgány připravující jednání
zastupitelstva č. 3 požádat o doplnění dokumentů k bodu č. 7.
1. Žádosti jednotlivých spolků o dotaci na předepsaném formuláři, jak určují Pravidla pro
poskytování dotací.
2. Doklady dle bodu III odst. 2 Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec
u Holešova, kterými byla vyúčtována dotace z roku 2018. Řádné vyúčtování za rok 2018 je nutnou
podmínkou pro poskytnutí dotace na rok 2019. Dovolím si připomenout text smlouvy ohledně
vyúčtování.

Vyúčtování dotace předloží do 31.12. 2018. Vyúčtování musí obsahovat:
a.       Soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace
b.      Fotokopie faktur s podrobným rozpisem dodávky, popřípadě jiných

účetních dokladů včetně příloh, prokazujících vynaložení výdajů
c.       Fotokopie výdajových dokladů, včetně příloh (stvrzenky, paragony atd.), na

základě kterých je pokladní doklad vystaven
d.      Fotokopie všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu

předložených faktur, s vyznačením dotčených plateb
e.       Čestné prohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály

a výdaje uvedené v soupisu jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce
Společně s vyúčtováním příjemce předloží poskytovatel závěrečnou zprávu.
Závěrečná zpráva musí obsahovat komentář k čerpání poskytnutých finančních
prostředků, popis a zhodnocení realizace.

 
Jelikož žadatelům o dotace byly poskytnuty veřejné prostředky z rozpočtu obce, je dozajista
oprávněný požadavek na veřejnou kontrolu způsobu čerpání veřejných prostředků. Rozptýlíme tak
případné pochybnosti o nesprávném užití dotací a zastupitelé mohou s klidným svědomím hlasovat
o nových žádostech o dotace na podporu činnosti spolků.
 
Děkuji!
 
Petr Žůrek
+420 602157010
petr.zurek@bigoriginal.cz
www.bigoriginal.cz
www.kostelecuholesova.eu
https://www.facebook.com/kostelecuholesova
-----Original Message-----
From: UZOb - Kostelec u Holešova [mailto:notifikace@uzob.cz] 
Sent: Wednesday, February 27, 2019 4:21 PM
To: marcelapospi@seznam.cz; petr@hlobil.net; hradilalois@seznam.cz;
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marhra99@seznam.cz; zdenekklesnil@seznam.cz; markyz7@seznam.cz;
oldrich.masny@seznam.cz; merka.petr@email.cz; ales.pospa@seznam.cz;
rad.posp2@seznam.cz; vojtasklenar97@seznam.cz; jsurala@seznam.cz;
kubazme@seznam.cz; petr.zurek@bigoriginal.cz; hlobil@hlobil.net
Subject: Podklady pro zasedání Zastupitelstva č. 3 (7. 3. 2019 17:00)
 
Dobrý den,
 
právě byly zveřejněny podklady pro příští zasedání Zastupitelstva obce
(č. 3, 7. 3. 2019 v 17:00, zasedací místnost obecního úřadu). Veškeré
materiály najdete po přihlášení do systému UZOb.cz.
 
Přihlášení do systému: http://www.uzob.cz/index.php?
prejit=34&id_zasedani=135&id_obec=26
 
S pozdravem
RNDr. Marcela Pospíšilíková


