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Číslo jednací: VA/VSK/2019/03 
Vyřizuje:         Ing. Zuzana Mazánková, 
Telefon:          731132675 / 571661238 
E-mail:            mazankova.ova@roznov.cz 

 

 

 

 
Tato informace je zveřejňována na základě ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád), ve znění pozdějších předpisů 

 
 

1) Následné veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených městem 
Rožnov pod Radhoštěm 

 
Na základě ročního plánu veřejnosprávních kontrol, který byl schválen starostou města Rožnov pod 
Radhoštěm Ing. Radimem Holišem dne 6. 11. 2017, provedli pověření pracovníci odboru vnitřního 
auditu v průběhu roku 2018 pravidelné roční následné veřejnosprávních kontroly u příspěvkových 
organizací zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm. 
 

číslo     organizace typ kontroly popis 
kontrola 
vykonána 
OD 

VA/VSK 2018 5 ZŠ Videčská  VSK PO roční následná pravidelná VSK zřizovatele 1.3.2018 

VA/VSK 2018 6 MŠ Na Zahradách  VSK PO roční následná pravidelná VSK zřizovatele 15.3.2018 

VA/VSK 2018 7 MS 1. Máje  VSK PO roční následná pravidelná VSK zřizovatele 27.3.2018 

VA/VSK 2018 16 Mš Radost  VSK PO roční následná pravidelná VSK zřizovatele 
od 
25.5.2018 

VA/VSK 2018 19 ZŠ 5. květen  VSK PO roční následná pravidelná VSK zřizovatele 18.6.2018 

VA/VSK 2018 23 ZŠ Koryčanské paseky  VSK PO roční následná pravidelná VSK zřizovatele 27.8.2018 

VA/VSK 2018 24 Mš 5.květen  VSK PO roční následná pravidelná VSK zřizovatele 19.10.2018 

VA/VSK 2018 25 ZŠ Pod Skalkou  VSK PO roční následná pravidelná VSK zřizovatele 28.11.2018 
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Následná veřejnosprávní kontrola v průběhu roku 2018 byla provedena u 8 příspěvkových organizací 
zřízených městem Rožnov p. R. Odbor vnitřního auditu, zaměřil v roce 2018 svou kontrolu na 
hospodaření příspěvkových organizací a prověření vybraných operací dle § 9, odst. 1 zákona 
č.320/2001 Sb., o finanční kontrole a vnitřní kontrolní systém příspěvkové organizace.  V průběhu 
jednotlivý následných veřejnosprávních kontrol nebyly zjištěny žádné skutečnosti nasvědčující 
porušení rozpočtové kázně kontrolovanou osobou, neoprávněné použití peněžních prostředků 
státního rozpočtu nebo finančních prostředků zřizovatele, nesprávné použití nebo zadržení peněžních 
prostředků státu nebo zřizovatele, neprovedení odvodu příspěvkovou organizací, neprovedení odvodu 
stanoveného zřizovatelem, které by zakládalo povinnost kontrolujícím splnit ohlašovací povinnost a 
příspěvkovým organizacím nebyla uložena žádná opatření k nápravě podle § 18, odst. 1 zákona 
320/2001 Sb. Na základě zjištění možných rizik bylo uloženo pouze několik doporučení organizačního 
charakteru, která svým významem spadají do hodnocení nízkého až středního, a byla bez vlivu na 
hospodárné, efektivní a účelné hospodaření s veřejnými prostředky.  

 
 

 
2) Následné veřejnosprávní kontroly u veřejných finančních podpor poskytnutých 

z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm   
 
Následné veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory, (ve smyslu § 13 odst. 1 zákona 
č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě s odkazem na zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní 
řád), jejichž poskytovatelem bylo město Rožnov pod Radhoštěm v roce 2018, byly provedeny v době 
od května do července 2018. Pověření ke kontrole vydal pod čísly jednacími VA/VSK/2018/09-15,17-
18,20-22 starosta města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radim Holiš. Zastupitelstvo města Rožnov pod 
Radhoštěm na svém XV. řádném zasedání konaném 1. 11. 2016 schválilo pod číslem 16 v souladu se 
„Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm“ jednotlivé dotační 
programy pro rok 2017. Pro rok 2017 bylo z prostředků ze systému programových podpor města mezi 
jednotlivé organizace dle doporučení komisí pro oblasti sportu, kultury a životního prostředí a také 
v individuálních žádostech rozděleno mezi 61 subjektů celkem 140 finančních podpor v celkové výši dle 
GINIS 10 803 605 Kč. Všechny veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu města Rožnov pod 
Radhoštěm v sociální oblasti byly v roce 2017 financovány prostřednictvím Sdružení Mikroregion 
Rožnovsko. Z celkové částky 10 803 605 Kč poskytnuté na 140 jednotlivých veřejných finančních 
podpor v roce 2017 městem Rožnov pod Radhoštěm bylo následnou veřejnosprávní kontrolou 
v průběhu roku 2018 prověřeno 65 veřejných programových podpor poskytnutých 25 organizacím. Ve 
finanční částce se jedná o následnou kontrolu 9 555 270 Kč tj. 88% všech poskytnutých finančních 
prostředků v roce 2017 
Všechny výdaje týkající se kontrolovaných finančních podpor byly výdaji způsobilými dle nařízení 
č.448/2004 ES, tedy výdaje, kterým je naplněn cíl programu, řádně zaúčtováno (originály dokladů 
předloženy, prokazatelně zaplaceno (BÚ, výpisy, pokladní doklady), splněny všechny podmínky 
vyžadované v Zásadách na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území 
města z rozpočtu města platných pro rok 2017. Zaúčtování poskytnutých veřejných finančních podpor 
odpovídající zákonu č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. 
Nebyly zjištěny při jednotlivých kontrolách žádné závažné nedostatky. Zjištěné drobné administrativní 
nedostatky u některých veřejných finančních podpor byly odstraněny v průběhu jednotlivých kontrol. U 
většiny neziskových organizací je zjišťována opakovaně dle předloženého daňového přiznání 
několikaletá účetní ztráta. 
Z výsledků následné veřejnosprávní kontroly vyplynulo, že v roce 2017 byla nejvyšší dotační částka 
poskytnuta organizaci Komerční domy a.s., celkem 4 192 000 Kč, tj. 39% z celkové částky připadající 
na všechny poskytnuté veřejné finanční podpory. Tato částka byla určena přímo na podporu nájmu 
ledové plochy Zimního stadionu v Rožnově pod Radhoštěm využívaného veřejností a dětskými a 
mládežnickými organizacemi. Odpisy majetku tvořily v nákladech hrazených z individuální dotace 
v roce 2017 nejvyšší část – 46 %. Zimní stadion je odpisován v roce 2017 jak účetně, tak daňově. 
v roce 2017 skutečné účetní odpisy střediska č. 600 Zimní stadion byly ve výši 2 417 196 Kč a dotační 
příjem na ně byl ve výši 1 927 271,37 Kč. Z dotace nebyly tedy uhrazeny odpisy na 11+12/2017 a část 
odpisů 10/2017 v celkové výši 489 925 Kč.  Lze předpokládat, že společnost Komerční domy s.r.o., 
bude z tohoto důvodu žádat o navýšení dotace v dalším roce. Nelze předpokládat ani snížení nákladů 
na energie, ani na osobní náklady střediska č. 600 Zimní stadion. Pro kontrolu dotace v dalším roce 
bylo doporučeno připravit přesné kalkulace pro stanovení nákladů na ledovou plochu za 1 hodinu 
včetně stanovení ceny vstupného a odůvodnění její výše. Dle ústní informace ekonomky bylo dále 
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zjištěno, že v roce 2018 bude provedeno další technické zhodnocení samotné budovy Zimního 
stadionu, v předpokládané výši cca1,3mil Kč. Tím vzrostou opět náklady na odpisy majetku v dalších 
letech. Samotný zimní stadion je odepisován ve třídě č. 5 po dobu 30 let. Je skutečností, že budoucí 
provoz zimního stadionu je a bude pro město ekonomicky náročný a ztrátový.  
Z výsledků následné veřejnosprávní kontroly vyplynulo, že v roce 2017 bylo organizaci TJ Rožnov pod 
Radhoštěm poskytnuto celkem 3 284 000 Kč, tj. 30% z celkové částky připadající na všechny veřejné 
finanční podpory. Zároveň tato částka byla administrativně rozdělena na 28 jednotlivých podpor. 
V částkách od 5 000 Kč. Toto podrobné dělení je sice opodstatněné, ale administrativně velice 
náročné. Kontrolní skupina doporučuje zvážit pro příští období zvážit jiný možný způsob veřejné 
finanční podpory. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zprávu zpracovala: 

Vedoucí odboru vnitřního auditu  
MěU Rožnov pod Radhoštěm 

Podpis 

Ing. Zuzana Mazánková v.r. 

Datum: 30.1.2019 

 
 


