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Číslo jednací: VA/VSK/2016/03 
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 

 
 
Na základě schváleného plánu veřejnosprávních kontrol provedl odbor vnitřního auditu 25 následných 
veřejnosprávních kontrol u zřízených příspěvkových organizací a u příjemců grantů z rozpočtu města 
Rožnov pod Radhoštěm.  

číslo     organizace 
typ 

kontroly 
Číslo PP, grantu datum 

VA/VSK 2015 1 1.FbK rožnov p. R. granty, PP 2014/sp17+II./17+18+III./10 8.4.2015 

VA/VSK 2015 2 Fc Rožnov p. R. granty, PP 2014/III./9+I./1 1+2+3.4/2015 

VA/VSK 2015 3 Hokej granty, PP 2014/II./6+7 25.3.2015 

VA/VSK 2015 4 Iskérka granty, PP 2014/soc3+V./5 17.3.2015 

VA/VSK 2015 5 Kamarád granty, PP 2014/soc8+Kul15+ŽP10+V./2+V./3 16.3.2015 

VA/VSK 2015 6 Klub seniorů Rožnov p.R. granty, PP 2014/VI.2,VI.3 19.3.2014 

VA/VSK 2015 7 TJ granty, PP 2014/sp28-30+VI.1.+I.2.+II.10-19,III.8+III.11-
19 

1+2+3/4/2014 

VA/VSK 2015 8 Charita granty, PP 2014/V.11+V2.5.+V2.6.+V.7.+V.10.+V.8.+V.14. 13.4.2015 

VA/VSK 2015 9 Klub Parkinson o.s. grant 2014/soc7 18.3.2015 

VA/VSK 2015 10 Art centrum DAGI o.s. grant 2014/Kul19 23.3.2015 

VA/VSK 2015 11 Kalokathia o.s. PP 2014/III.7.+ II/4 2.4.2015 

VA/VSK 2015 12 Sbor dobrovolných hasičů 
Hážovice 

granty, PP 2014/VII.5+III.6+Kul16 16.3.2015 

VA/VSK 2015 13 Spolek přátel souboru 
Radhošť 

granty, PP 2014/VII.8+Kul11 24.3.2015 

VA/VSK 2015 14 SVC  VSK PO roční následná pravidelná VSK zřizovatele 22.4.2015 

VA/VSK 2015 15 ZŠ Videčská  VSK PO roční následná pravidelná VSK zřizovatele 27.4.2015 

VA/VSK 2015 16 Knihovna  VSK PO roční následná pravidelná VSK zřizovatele 5.5.2015 

VA/VSK 2015 17 ZŠ Pod Skalkou  VSK PO roční následná pravidelná VSK zřizovatele 19.5.2015 

VA/VSK 2015 18 ZŠ 5. květen  VSK PO roční následná pravidelná VSK zřizovatele 28.5.2015 

VA/VSK 2015 19 T Klub  VSK PO roční následná pravidelná VSK zřizovatele 16.6.2015 

VA/VSK 2015 20 MS 1. Máje  VSK PO roční následná pravidelná VSK zřizovatele 15.7.2015 

VA/VSK 2015 21 ZŠ Záhumení  VSK PO roční následná pravidelná VSK zřizovatele 17.9.2015 

VA/VSK 2015 22 Mš Radost  VSK PO roční následná pravidelná VSK zřizovatele 24.9.2015 

VA/VSK 2015 23 ZŠ Koryčanské paseky  VSK PO roční následná pravidelná VSK zřizovatele 14.10.2015 

VA/VSK 2015 24 Hasiči  VSK PO roční následná pravidelná VSK zřizovatele 26.10.2015 

VA/VSK 2015 25 Mš 5.květen  VSK PO roční následná pravidelná VSK zřizovatele 14.12.2015 

 
 

 
 
 
 
 

Informace o výsledcích kontrol za rok 2015 provedených 
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Následnou veřejnosprávní kontrolu v roce 2015 provedl odbor vnitřního auditu u všech příspěvkových 
organizací zřízených městem Rožnov p. R. Kontrola byla zaměřena na hospodaření příspěvkových 
organizací a prověření vybraných operací dle § 9, sodt.1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole. V 
roce 2015 Nebyla uložena žádná opatření k nápravě podle § 18, odst. 1 zákona 320/2001 Sb. 
Provedené kontroly nezaznamenaly porušení zákona, které by zakládalo povinnost kontrolujícím splnit 
ohlašovací povinnost. Uložená doporučení pouze byla organizačního charakteru a svým významem 
spadají do hodnocení nízkého až středního, a byla bez vlivu na hospodárné, efektivní a účelné 
hospodaření s veřejnými prostředky.  
 
Následné kontroly u příjemců veřejné finanční podpory (granty), jejímž poskytovatelem bylo město 
Rožnov pod Radhoštěm, provedl v roce 2015 odbor vnitřního auditu (dle vnitřní směrnice Zásady pro 
poskytování grantů platných pro rok 2014) celkem u 13 organizací - příjemců veřejné finanční podpory. 
Z celkové částky 8 349 867 Kč poskytnuté na 175 programových podpor a grantů v roce 2014 městem 
Rožnov pod Radhoštěm bylo následnou veřejnosprávní kontrolou v průběhu roku 2015 prověřeno 67 
programových podpor a grantů. Ve finanční částce se jedná o následnou kontrolu 6 440 817 Kč tj. 77% 
všech poskytnutých finančních prostředků pro rok 2014. 
 
Cílem kontroly bylo ujištění orgánu veřejné správy, že u kontrolovaného subjektu, - příjemce veřejné 
finanční podpory poskytnuté městem Rožnov pod Radhoštěm v roce 2014 :byly všechny výdaje 
týkající se kontrolovaného grantu výdaji způsobilými dle nařízení č.448/2004 ES, tedy výdaje, 
kterým byl naplněn cíl programu, jeho řádně zaúčtování (originály dokladů byly doloženy) a 
prokazatelné zaplacení (výpisy BU, pokladní doklady, bylo zaúčtování poskytnutého grantu 
odpovídající zákonu č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, byly splněny všechny smluvní 
podmínky příjemci finanční podpory vyžadované v Zásadách pro poskytování programových podpor a 
grantů z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm, platnými pro rok 2014 v souladu s § 9, odst. 2 
zákona č.320/2001 Sb. Kontrola se zaměřila na přesnou shodu  účetních zápisů u jednotlivých 
organizací a na přesnou shodu nákladů a výnosů u předloženého vyúčtování programových podpor a 
grantů. Dále na dodržení podrobného označení u všech příjmů a výdajů patřících k danému projektu, 
a to, jak přímo v účetních programech (dle možností jednotlivých SW), tak zvlášť ručně číslem grantu 
jednotlivý originální doklad u projektu (fakturu, výdajový pokladní doklad apod.), který byl přímo hrazen 
z veřejné finanční podpory poskytnuté městem Rožnov pod Radhoštěm, tak jak vyžadují podmínky 
uvedené v Zásadách pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm, platné pro 
rok 2014.  
Provedené kontroly nezaznamenaly porušení zákona, které by zakládalo povinnost kontrolujícím splnit 
ohlašovací povinnost. Závažné nedostatky opravňující k uložení opatření k nápravě podle § 18, odst. 1 
zákona 320/2001 Sb. při kontrolách nebyly zjištěny. Zjištěné drobné nedostatky u některých finančních 
podpor byly odstraněny v průběhu jednotlivých kontrol. Všechny kontrolované výdaje splňovaly 
podmínky vyžadované v Zásadách pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm, 
platných pro rok 2014 

 

 
Zprávu zpracovala  

Vedoucí odboru vnitřního auditu  
MěU Rožnov pod Radhoštěm 

Podpis 

Ing. Zuzana Mazánková v.r. 

Datum: 8. 2. 2017 

 
 
 
Rozdělovník: 
1x originál dokumentu – odbor vnitřního auditu MěU Rožnov p. R. 
1x elektronická kopie  –  web města Rožnov p. R. 
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