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NÁZEV:  Vyúčtování investiční dotace TJ Spartak MAS  

               
PŘEDKLÁDÁ:  Rada města Sezimovo Ústí 
ZPRACOVAL:  Ing. Miroslava Svitáková, tajemnice MěÚ 

 
NÁVRH NA USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí po projednání  
Usnesením č. 
I. Souhlasí  
s vyúčtováním účelové investiční dotace na realizaci projektu „výstavba dřevěných objektů – 
zastřešení tribuny na šatně, přístřešek za backtopem, přístřešek vedle dětského hřiště při 
vstupu do areálu softbalu“ a s poskytnutím dotace v plném rozsahu 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
 
Město Sezimovo Ústí uzavřelo dne 20.05.2022 na základě Usnesení ZM č. 21/2022/20 
Smlouvu o poskytnutí investiční dotace za účelem spolufinancování projektu „výstavba 
dřevěných objektů – zastřešení tribuny na šatně, přístřešek za backtopem, přístřešek vedle 
dětského hřiště při vstupu do areálu softbalu“ s tím, že dotace bude vyplacena nejdéle 
do 30 dnů ode dne obdržení vyúčtování dotace. 
Kontrolou vyúčtování bylo pověřeno odd. plánování, kontroly a místních poplatků (dále jen 
„PLA“) na MěÚ Sezimovo Ústí, podle kterého vyúčtování obsahuje nedostatky specifikované 
viz níže.  Protože nedostatky ve vyúčtování nejsou dle názoru PLA takového rázu, aby muselo 
dojít ke krácení dotace, doporučilo vedení města předložit za účelem omezení tvrdosti 
Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí, jako poskytovateli dotace, vyúčtování k odsouhlasení.  
Sporné body: 

- Finanční prostředky byly využity na zastřešení 4 objektů, dle názvu projektu mělo 
dojít k zastřešení 3 objektů. Kontrolou žádosti bylo zjištěno, že TJ Spartak udělala 
v žádosti pravděpodobně přepisovou chybu, konkrétně za slovy zastřešení tribuny 
chybí čárka. Pak by se nejednalo o zastřešení třech objektů, ale čtyřech. 

- Smlouva říká, že dotace může být použita nejdéle do 5.7.2022. U čtyřech faktur 
v celkové hodnotě 179 104,24 Kč došlo ale k úhradě po 5.7.2022 – viz příloha. Nákupy 
a realizace proběhla v řádném termínu (tj. do 5.7.2022), pouze úhrada proběhla 
po tomto datumu. 

- U faktury na 162 tis. Kč došlo pravděpodobně k přepisové chybě, kdy vystavovatel 
faktury zaměnil datumy vystavení faktury a zdanitelného plnění. Potvrzeno čestným 
prohlášení TJ Spartak. 

- Zálohová faktura v hodnotě 95 000 Kč proběhla před podáním žádosti. Dle názoru 
odd. PLA toto není v rozporu s dotačními podmínkami. 

Kopie smlouvy o poskytnutí dotace je k dispozici na úložišti-materiály do ZM ze dne 
27.04.2022 
 
PŘÍLOHA: 

- Vyúčtování dotace – pomocná tabulka 


