
Podklady na zasedání ZM dne: 25.09.2014 

 

KV 19. Název materiálu: Zpráva kontrolního výboru - 

rozdělení fin. příspěvků sportovní komise 

 

 

Předkládá: Doc. PhDr. Svobodová, CSc. 

 

 

Vypracoval: Doc. PhDr. Svobodová, CSc. 

 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Doc. PhDr. Svobodová, CSc. 

 

 

Předložení materiálu uloženo:       

 

Přílohy:  

KV_Zpráva_z_kontroly_stížnosti_Sokol_opr. 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

       

 

Projednáno v:       

kontrolní výbor 

 

 

Vztah k rozpočtu města:       

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Vážení zastupitelé, 

 

na základě usnesení zastupitelstva města č.315/2014 (zasedání ZM dne 26.června 2014) 

předkládá kontrolní výbor Zprávu o kontrole rozdělení finančních prostředků sportovní 

komisí  v roce 2013 a 2014. 

Zpráva byla projednána a schválena na zasedání kontrolního výboru dne 15. září 2014. 
 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM schvaluje 

Zprávu o kontrole rozdělení finančních prostředků sportovní komisí v roce 2013 a 2014 s následujícím závěrem: 

rozdělení peněz sportovní komisí v uvedeném období bylo provedeno v souladu s platnými rozpočtovmi 

pravidly. 

 



                                         ZPRÁVA O KONTROLE  

Rozdělení finančních prostředků sportovní komisí v letech 2012 a 2013 

 Kontrolu provedli: Jiří Vele, K. Tokan, J.Zeman 

 Kontrola uskutečněna : srpen – září 2014 

Na základě usnesení ZM č. 315/2014 provedl KV kontrolu rozdělení finančních 

prostředků sportovní komisí v letech 2013 (za rok 2012) a v  roce 2014 (za rok 2013) 

prováděné na základě usnesení zastupitelstva Města Turnov č. 315/2014 ve znění: (ZM 

pověřuje KV kontrolou rozdělení finančních prostředků sportovní komisí, dle schválených 

rozpočtových pravidel v roce 2013 a 2014) 

A. Rozpočtová pravidla Sportovní komise (SK) platná od roku 2012  

a. Finanční prostředky přidělované z rozpočtu Města Turnov se ve SK vždy rozdělovaly 

schváleným sportovním subjektům dle daných pravidel. Příchodem nového předsedy 

pana Zikudy (2010) začalo docházet k jejich precizování. Zejména v oblasti příspěvku 

na činnost v hlavní (sportovní) činnosti a v oblasti hospodářské (komerční). Po 

obsáhlé diskuzi došlo ve SK ke konsenzu a byla zpracována nová pravidla a jejich 

návrh byl nejprve schválen pod názvem „Rozpočtová pravidla sportovní komise Rady 

města“ ve SK (1. 11. 2011). Následně pak došlo k jejich schválení i v RM (7. 11. 2011 

usnesením RM č.537/2011) a v ZM č.210/2011). Jejich ustanovení tak vešlo v platnost 

od 1. 1. 2012 

 Komentář předsedy sportovní komise pana Františka Zikudy: jedním z cílů 

úpravy pravidel bylo, aby finanční příspěvek z rozpočtu Města směřoval 

výhradně do hlavní – tedy sportovní – činnosti. Podmínkou bylo, aby podklady 

dodané od sportovních a tělovýchovných jednot a klubů byly v souladu 

s Výkazem zisků a ztrát  

 Komentář Sokola Turnov: sokolové zde namítají, že stará pravidla byla 

vyhovující a příspěvek z rozpočtu Města Turnov stejně jen pokrýval něco málo 

více než 40% celkových nákladů, a není proto nutné dělení na část sportovní a 

komerční. Dále namítají, že z pravidel není zcela jasné, že výpočet podílu na 

energiích má být proveden jen z údajů za hlavní činnost 

 Závěr kontrolního výboru: z platných pravidel vyplývá, že náklady na energie 

mají subjekty žádající o dotaci uvést v příloze (tab. č.1, v části Hlavní činnost a 

údaje v nich musí navazovat na Výkaz zisků a ztrát). Všechny subjekty tak 

skutečně učinily (včetně sokolů). Z dodaných podkladů pak předseda sportovní 

komise (SK), společně s pracovnicí OŠMKS MěÚ provedl rutinní výpočet nároku 

na dotaci. Zde KV konstatuje, že všechna pravidla byla dodržena. Dále bylo 

zjištěno, že předseda SK (v rámci dělení finančních prostředků za rok 2012) 

navrhl v rámci své kompetence, aby byla dotace Sokolu Turnov navýšena o 

částku 60 805,-Kč na energie a 25 000,- Kč v kolonce na ekonomiku provozu. 

Tento návrh byl SK schválen (viz zápis ze SK 14. května 2013). Tyto částky 

skutečně na účet sokolské organizace došly. 



Dělení finančních prostředků za rok 2013: v tomto roce došlo k dělení finančního příspěvku stejným 

způsobem jako v minulém roce, tedy podle platných schválených pravidel od 1. 1. 2012. Všechny 

subjekty opět předaly podklady na požadovaných dokladech. Sokolové i v tomto roce zpochybňují 

výklad pravidel a uvádějí, že není naprosto jasné dělení na sportovní a komerční činnost. Výsledkem 

jejich pochyb je i toto šetření.  

 Komentář předsedy Zikudy: zástupci Sokola Turnov, jako řádní členové 

Sportovní komise byli přítomni na jednáních, kdy byla pravidla tvořena a 

věděli, co je jejich cílem. Pochopení principu dokazuje to, že podávali žádost 

vždy na předepsaných formulářích ve správných kolonkách 

 Komentář Sokola Turnov: i v tomto roce zpochybňují vágnost pravidel a 

poukazují na to, že dělení na sportovní a komerční činnost v nich není jasně 

formulována 

 Komentář kontrolního výboru: kontrolní výbor konstatuje, že i v roce 2014 (za 

rok 2013) byla schválená pravidla dodržena a finance byly rozděleny dle 

podkladů dodaných subjekty. Jediná výjimka je však právě u Sokola Turnov, 

kde nesouhlasí údaje dodané v tab. č. 1 s „Výkazem zisků a ztrát“? 

B. Závěr 

 Kontrolní komise po zvážení všech argumentů konstatuje, že stížnost Sokola Turnov 

nemá opodstatnění. Argumenty, které uvádějí, byly projednávány i ve sportovní komisi, ale 

nebyly většinou členů přijaty. Znění Pravidel je sice v některých bodech možno nazvat 

poněkud vágním. Při vědomí toho, že cílem bylo, aby finanční prostředky šly skutečně na 

sportovní činnost a ne do komerční sféry, je jejich záměr z formulovaného znění zcela jasný. 

Aby v budoucnu nemohlo docházet k podobnému rozvolnění výkladu, byla pravidla 

v nejasných bodech upřesněna a v podobě jasné formulace schválena ve všech k tomu 

příslušných orgánech (SK, RM, ZM) s platností od 1. 1. 2014.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje Zprávu o kontrole rozdělení finančních prostředků 

sportovní komisí v roce 2013 a 2014 s následujícím závěrem: rozdělení peněz  

sportovní komisí v uvedeném období bylo provedeno v souladu s platnými 

rozpočtovými pravidly. 

 

 

 

V Turnově:  13. září 2014                                              

 Na základě šetření členů Kontrolního výboru ve složení Tokan Karel, Vele Jiří, Zeman Jindřich 

zpracoval:  Jiří Vele. 

 


