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Zápis o proyedené kontrole čerpání dotacíz rozpoČtu obce za
rok 2018 na neqidělečné akce pořádané pro veřejnost.

Dotované subjekty předložily fotokopie účetních dokladů na čerpaní těchto

finaněních pro středků.

Kontrolní komise ve složení J. Bohat}, Mudr. V. Vojtěchová, Ing J.

Linhart prosfudovala předložené dokumenty.

1. Josef Chrtátil - přiznaná dotace 8 000"- Kč na 3 sportovní akce

a 2 společenské akce.
Výdájový doklad OÚ na 4 000,- Kč
Doložené doklady na 4 000,- Kč
Přiznarrá částka nebyla vyčerpán a z důvodu neuskutečnění vŠech

planovaných akcí vzhledem ke špatnému počasí.

2. Miroslav Paták _ přiz+aná dotace 5 000.- Kč - fuinaj v malé
kopané. .
Výdajory iioklad CU nepředložen
Dle sdělení p, Janglové vydáno 5 000,- Kč
Doložené doklady na 4 984,- Kč
Nedoloženo 16,- Kč

3. Michal Plánočka - přiznaná dotace 9 000,- Kč - masopustní
pruvod a půjčovné masek.
Výdajouý Oot tad OÚ nepředl ažen
Dle sdělení p. Janglové vydáno 9 000,- Kč
Doložený plďný doklad pouze na 1 950,- Kč
Nedoloženo 7 050,- Kč . Hudební produkci zaplxila dle dokladu
jiná organizace.

4. SDH Močovice -- přiznaná dota_ce 30 000,- Kč - na výdaje při
činnosti SDH.
Dle p. Janglové převedeno 30 000,- Kč
Předloženo 27 dokladů na celkovou částku 30 913,- Kč.
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Dotace byla využita dle kate gafizace v žádosti na provozní
činnost, zďjména pohonné hmoť, drobný majetek, ceny a poháry

na soutěže Soptík a Močovické proudnice.

5. TJ Sokol Močovice z.s. _ přiznaná dotace 68 500.- Kč , na

speciťrkované vldaje při činnosti TJ.
Dle p. Janglové převedeno 68 500,- Kč
Předloženy doklady v celkové výši 76 0I5,2a Kč /internet,
rozhodčí, startovnéo ú&žbahřiště, elektřina, pračka, dresy, poháry
nájem cizího hřiště, pronájem ledové plochy aj.

V žádosti byl požadován příspěvek na stravování dětí na
soustředění ve vYši 8 750,- Kč. Doklady na tento účel nejsou
doloženy! Mimo to jsou doloženy doklady na praní dresŮ v částce
11 850,- Kč.

I}oporučení komise:
Masopust - tradice byla snad již za 4 roky obnovena. Pan
Plánočka ve svých žádostech každý rok zv7lšuje předpokládané
naklady (meziročně o Ia} % 8 500,- Kč a 16 700,-).
Komise doporučuje: pokud by měl b}t masopust pořádán v této
formě, tak dotaci již nepřiznávat|
TJ Sokol z.s. - pronájem ledové plochy - již nedotovat (využívají
ji dospělí a rnýdělečně činní). Před udělením dotace organizacím
znát stav finančních prostředků k danému datu. Toto se ýká i
SDH.
Komise doporučuje využívat finanční dotace od obce pouze na
sjednaný titul účelně a hospodárně odpovídající úrovni soutěží !

J. Boha|i

V. Vojtěchová

J. Linhar-t
Dne 17.4.2019


